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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Ν.Μ. 
Σπάρτης/Ν.Μ.Μολάων 

Ταχυδρομική διεύθυνση Σπάρτη  

Πόλη Σπάρτη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 23 100 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 303 

Τηλέφωνο 2731093200 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  bpromht@hospspa.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Π. ΦΕΓΓΑΡΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.hosplak.gr/ 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

  Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας , είναι Ν.Π.Π.Δ και ανήκει στο Υπουργείο  Υγείας. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό δίκαιο και ειδικότερα ο Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 

 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ του 
άρθρου 36 & του άρθρου 37 του ν. 4412/16  και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας-Ν.Μ Σπάρτης-N.Μ Μολάων. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον με Κ.Α.Ε: 0887 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του 
οικονομικών ετών  2023-2024-2025 της Ν.Μ. Σπάρτης. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 52/27-01-2023( ΑΔΑ: 9ΑΒ146907Η-ΩΥ7  ) για την 
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α 55 καταχώρησης  στο 
μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Ν.Μ Σπάρτης. 

mailto:bpromht@hospspa.gr
http://www.hosplak.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α’ της Διακήρυξης,   για το 
σύνολο των ομάδων υπηρεσιών, είτε για μεμονωμένα μηχανήματα ανά ομάδα :  

α/α 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
1 ΟΜΑΔΑ 1η 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

13.963,00€ 

2 ΟΜΑΔΑ 2η ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 2.640,00€ 

3 ΟΜΑΔΑ 3η ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 7.700,00€ 

4 ΟΜΑΔΑ 4η ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ HD11 PHILIP 4.308,00€ 

 
5 

ΟΜΑΔΑ 5η ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ  37.000,00€ 

 
6 ΟΜΑΔΑ 5η 

2Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΥΠΟΥ SYNGO 
MULTIMODALITY WORKPLACE 

2.000,00€ 

 
7 
 

ΟΜΑΔΑ 5η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΌ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ SIREGRAPH CF 10.000,00€ 

 
8 ΟΜΑΔΑ 5η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ MULTIX COMPACT K 15.000,00€ 

 
9 ΟΜΑΔΑ 5η ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ C-ARM CIOS SELECT 5.760,00€ 

 ΟΜΑΔΑ 6η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ  

 
10 ΟΜΑΔΑ 6Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MARTIN 2.949,70€ 

 
11 OMAΔΑ 6Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MEDTRONIC-COVIDIEV 350,00€ 

 
     12 ΟΜΑΔΑ 6Γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ALSATOM 180,00€ 

 
     13 ΟΜΑΔΑ 6Δ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ GIMA 180,00€ 

 
14 ΟΜΑΔΑ 7η ΦΟΡΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.938,00€ 

 
15 ΟΜΑΔΑ 8η 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ – ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 

900,00€ 

16 ΟΜΑΔΑ 9η ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 4.400,00€ 

17 
ΟΜΑΔΑ 10η 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2ου ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

2.409,20€ 

 ΟΜΑΔΑ 11η ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ GE  

18 
ΟΜΑΔΑ 11η 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ LOGIQ V5 
EXPERT R2 (SYSTEM ID: H2195US04) 

1.800,00€ 

19 
ΟΜΑΔΑ 11η 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ VIVID T8 R2.5 
(SYSTEM ID: H2195US05) 

2.000,00€ 

20 
ΟΜΑΔΑ 11η 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΌΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΟΣ VOLUSON S8 BT18 
(SYSTEM ID: H2195US06) 

3.800,00€ 
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 ΟΜΑΔΑ 12η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ  

 
21 ΟΜΑΔΑ 12η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ PRIMUS  3.255,00€ 

 
22 

ΟΜΑΔΑ 12η MONITORS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ VISTA 
120 

1.155,00€ 

 
23 

ΟΜΑΔΑ 12η 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΊΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ISOLETTE C2000 462,50€ 

 
24 

ΟΜΑΔΑ 12η 
ΣΥΣΚΕΥΉ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ PT4000 95,12€ 

 
25 

ΟΜΑΔΑ 12η 
ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΑΝΆΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΏΝ RESUSCITAIRE 850,00€ 

 
26 

ΟΜΑΔΑ 12η 
ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ VAPOR 2000 133,00€ 

 
27 ΟΜΑΔΑ 13η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OLYMPUS  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 13.300,00 € 

28 ΟΜΑΔΑ 14η ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ 1.300,48 € 

 
29 ΟΜΑΔΑ 15η 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ AGFA CR-30XM 

6.000,00 € 

 
30 ΟΜΑΔΑ 16η ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 133,06 € 

 
31 ΟΜΑΔΑ 17η ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ VILLA VENUS HF 4.740,00 € 

 
32 ΟΜΑΔΑ 18η 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ KODAK-CARESTREAM 

3.850,00 € 

 
33 

ΟΜΑΔΑ 19 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ HEINEN & LOWENSTEIN 

LEON PLUS - MONITORS MENNEN VITALOGIC 4000 
2.940,00 € 

34 ΟΜΑΔΑ 20η ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ FANEM VISION 2186 1.029,00 € 

 
35 ΟΜΑΔΑ 21η ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKKISO DBB-07 9.934,80 € 

 
36 ΟΜΑΔΑ 22η ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ & FLAT PANEL ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 5.080,00 € 

 
37 ΟΜΑΔΑ 23η 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ) 
SOREDEX 3+ CEPH 

1.440,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 24η ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ   

38 ΟΜΑΔΑ 24η Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ NIHON KOHDEN 2.380,80 

39 ΟΜΑΔΑ 24η Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ SCHILLER – ADAM BRUKER 1.080,00 

 
ΟΜΑΔΑ 25η ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ ΘΗΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  
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40 ΟΜΑΔΑ 25Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ HAWO 340,00€ 

 
41 ΟΜΑΔΑ 25Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ WIPAK MEDICAL 370,00€ 

 
42 ΟΜΑΔΑ 25Γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ GETTINGE 400,000 

 

ΟΜΑΔΑ 26η 
MONITORS DRAEGER IACS – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ M300 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 

 
43 

ΟΜΑΔΑ 26η MONITOR DRAEGER INFINITY ACUTE CARE SYSTEMS (IACS) 
 MONITOR DRAEGER INFINITY CENTRAL STATION (ICS) 

3.200,00€ 

 
44 

ΟΜΑΔΑ 26η 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΊΑ DRAEGER INFINITY M300 1.000,00€ 

 
45 ΟΜΑΔΑ 27η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DRAEGER SAVINA 300 2.300,00€ 

 
46 ΟΜΑΔΑ 28η 

ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  
DRAEGER PERSEUS A500 

2.800,00 € 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της 
σύμβασης, με μονομερή του  απόφαση  πριν από τη λήξη αυτής, για ένα επιπλέον (1) έτος με έναρξη την επομένη της 
ημερομηνίας λήξης, με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης. 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 468.339,72€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% αναλυτικά ως εξής: 
►Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για ένα (1) έτος ανέρχεται στα 234.169,86€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%   
►Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την ετήσια παράταση, ανέρχεται στα 234.169,86€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 24% .  
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I . 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  μόνο της 
τιμής (χαμηλότερη τιμή)  

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4782/2021 (Α΄36) «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 
δημόσιων συμβάσεων , ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη , τις υποδομές και την υγεία».  

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο 
για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την 
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) μέχρι 31/12/2023 (άρθρο 377§1 περ’ιπτ (35) και άρθρο 379§12 ν.4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ω. 4782/2021).  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο 
και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την 
έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με 
αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ 
εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων 
φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 
 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 
των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων 
Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου 
στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 
 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 
297) και άλλες διατάξεις»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 

1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 
 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  
 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

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

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων 
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων 
του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Τις κάτωθι αποφάσεις: 
1. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 38ης/21-11-2022 θέμα 24ο με ΑΔΑ:Ω3ΛΡ46907Η-Ο53    Συνεδρίασης Διοικητικού 

Συμβουλίου του Γ.Ν. Λακωνίας  περί έγκρισης: α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων 

για την  ανάδειξη αναδόχων συντήρησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού β) τεχνικών προδιαγραφών και γ) ορισμού 

επιτροπής αποσφράγισης/ αξιολόγησής του.     

− Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14η Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 
προκήρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Οι προσφορές θα υποβληθούν 
ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Παρασκευή  

  10/02/2023 

                  Τρίτη 

14/03/2023 και ώρα 17:00 

              Δευτέρα 

20/03/2023 και ώρα 10:00 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06/02/2023 στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό προκήρυξης στην ΕΕ S: 2023/S 030-083974. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 
η οποία έλαβε τον κάτωθι Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 181651  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του 
Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) στις  
10/02/2023  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τοπικό Τύπο ,σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 
4412/2016 , στις 10/02/2023 στον ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΤΥΠΟ   

Η Διακήρυξη  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : 
www.hosplak.gr στην διαδρομή: Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Διαγωνισμοί και Προκηρύξεις ► Επιλογές Διαγωνισμοί 
► Δημόσιοι Διαγωνισμοί ►Επιλογή του τίτλου του διαγωνισμού, επιλογή του PDF, στις  10/02/2023. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής στις τοπικές 
εφημερίδες, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον/ους προμηθευτή/τές που θα ανακηρυχθεί/ούν ανάδοχος/οί 
(άρθρο 77, παρ. 5 του Ν.4270/2014, άρθρο 4 του Ν. 3548/2007), (άρθρο 46 του Ν. 3801/2009) και (άρθρο 377 παρ. 1 
περ. 35 & 379 παρ. 12 του Ν. 4412/2016). 

 Οι Α.Α. επιμερίζουν τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. 
Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για ένα ή περισσότερα τμήματα, η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τη σχετική 
δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στα αντίστοιχα τμήματα. 
 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α 
του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και 
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.hosplak.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

H με αριθ. αναφοράς προκήρυξης στην ΕΕ S: 2023/S 030-083974 (ΑΔΑΜ:23PROC012112028 ), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα  που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

• Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] με συμπλήρωση μέσω του link: 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ . 

• Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

• Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 
(www.promitheus.gov.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Παραρτήματά της και 
στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης ( τεύχη ) μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου : http://www.hosplak.gr. Το τεύχος 
της διακήρυξης αναρτάται στο πρόγραμμα  στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα  (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 
διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν 
έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών, β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.  

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) 
δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.hosplak.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη 
ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, 
είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 
της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με 
αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, 
που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να 
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.  

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

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα 
ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 
(Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) 
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά 
δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, 
στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων 
συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις 
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διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην 
αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι 
αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που 
έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα 
αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή 
για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας άνευ το  Φ.Π.Α της συνολικής  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου *.pdf και 
προσκομίζεται από αυτόν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

α/α ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΛΟ: 3.780,00 € 

 
1 ΟΜΑΔΑ 1η 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

279,00 € 

2 ΟΜΑΔΑ 2η ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 53,00 € 

3 ΟΜΑΔΑ 3η ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 154,00 € 

4 ΟΜΑΔΑ 4η ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ HD11 PHILIP 86,00 € 

 
5 

ΟΜΑΔΑ 5η ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ  740,00 € 

 
6 ΟΜΑΔΑ 5η 

2Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΥΠΟΥ SYNGO 
MULTIMODALITY WORKPLACE 

40,00€ 





 

 

14 
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ΟΜΑΔΑ 5η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΌ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ SIREGRAPH CF 200,00€ 

 
8 ΟΜΑΔΑ 5η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ MULTIX COMPACT K 300,00€ 

 
9 ΟΜΑΔΑ 5η ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ C-ARM CIOS SELECT 115,00 

 ΟΜΑΔΑ 6η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ  

 
10 ΟΜΑΔΑ 6Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MARTIN 59,00 

 
11 OMAΔΑ 6Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MEDTRONIC-COVIDIEV 7,00 

 
     12 ΟΜΑΔΑ 6Γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ALSATOM 4,00 

 
     13 ΟΜΑΔΑ 6Δ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ GIMA 4,00 

 
14 ΟΜΑΔΑ 7η ΦΟΡΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 39,00 € 

 
15 ΟΜΑΔΑ 8η 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ – ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 

18,00 € 

16 ΟΜΑΔΑ 9η ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 88,00 € 

17 
ΟΜΑΔΑ 10η 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2ου ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

48,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 11η ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ GE  

18 
ΟΜΑΔΑ 11η 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ LOGIQ V5 
EXPERT R2 (SYSTEM ID: H2195US04) 

36,00€ 

19 
ΟΜΑΔΑ 11η 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ VIVID T8 R2.5 
(SYSTEM ID: H2195US05) 

40,00€ 

20 
ΟΜΑΔΑ 11η 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΌΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΟΣ VOLUSON S8 BT18 
(SYSTEM ID: H2195US06) 

76,00 

 
 ΟΜΑΔΑ 12η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ  

 
21 ΟΜΑΔΑ 12η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ PRIMUS  65,00€ 

 
22 

ΟΜΑΔΑ 12η MONITORS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ VISTA 
120 

23,00€ 

 
23 

ΟΜΑΔΑ 12η 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΊΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ISOLETTE C2000 9,20€ 

 
24 

ΟΜΑΔΑ 12η 
ΣΥΣΚΕΥΉ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ PT4000 2,00€ 

 
25 

ΟΜΑΔΑ 12η 
ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΑΝΆΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΏΝ RESUSCITAIRE 17,00€ 

 
26 

ΟΜΑΔΑ 12η 
ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ VAPOR 2000 3,00€ 
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27 ΟΜΑΔΑ 13η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OLYMPUS  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 266,00 € 

28 ΟΜΑΔΑ 14η ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ 26,00 € 

 
29 ΟΜΑΔΑ 15η 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ AGFA CR-30XM 

120,00 € 

 
30 ΟΜΑΔΑ 16η ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 3,00 € 

 
31 ΟΜΑΔΑ 17η ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ VILLA VENUS HF 95,00 € 

 
32 ΟΜΑΔΑ 18η 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ KODAK-CARESTREAM 

77,00 € 

 
33 

ΟΜΑΔΑ 19 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ HEINEN & LOWENSTEIN 

LEON PLUS - MONITORS MENNEN VITALOGIC 4000 
59,00 € 

34 ΟΜΑΔΑ 20η ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ FANEM VISION 2186 21,00 € 

 
35 ΟΜΑΔΑ 21η ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKKISO DBB-07 199,00 € 

 
36 ΟΜΑΔΑ 22η ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ & FLAT PANEL ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 102,00 € 

 
37 ΟΜΑΔΑ 23η 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ) 
SOREDEX 3+ CEPH 

29,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 24η ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ   

38 ΟΜΑΔΑ 24η Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ NIHON KOHDEN 48,00 

39 ΟΜΑΔΑ 24η Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ SCHILLER – ADAM BRUKER 22,00 

 
ΟΜΑΔΑ 25η ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ ΘΗΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  

 
40 ΟΜΑΔΑ 25Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ HAWO 7,00€ 

 
41 ΟΜΑΔΑ 25Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ WIPAK MEDICAL 7,00€ 

 
42 ΟΜΑΔΑ 25Γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ GETTINGE 8,000 

 

ΟΜΑΔΑ 26η 
MONITORS DRAEGER IACS – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ M300 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 

 
43 

ΟΜΑΔΑ 26η MONITOR DRAEGER INFINITY ACUTE CARE SYSTEMS (IACS) 
 MONITOR DRAEGER INFINITY CENTRAL STATION (ICS) 

64,00€ 

 
44 

ΟΜΑΔΑ 26η 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΊΑ DRAEGER INFINITY M300 20,00€ 
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45 ΟΜΑΔΑ 27η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DRAEGER SAVINA 300 46,00€ 

 
46 ΟΜΑΔΑ 28η 

ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  
DRAEGER PERSEUS A500 

56,00 € 

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 15.10.2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό 
φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 
που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Για τον έλεγχο του ύψους της εγγυητικής επιστολής κατατίθεται δήλωση του συμμετέχοντα όπου θα αναφέρονται τα 
είδη του διαγωνισμού (με τους αντίστοιχα κωδικούς α/α) για τα οποία καταθέτει προσφορά. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος 
αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.5 
γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.6 και 3.2), δ) δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να 
εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) 
στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 
δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη 
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για 
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – 
μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, 
μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και 
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τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία 
υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται 
με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με 
τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, 
στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των 
άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, 
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και 
τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του 
Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς 
και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
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Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων 
ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 
του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών 
που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας 
είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων 
διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν 
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός. 

2.2.3.4 Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης.   
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Κριτήρια Επιλογής   

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 

2.2.5  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
όπως αυτά αναφέρονται στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) της παρούσης και απαιτείται να προσκομισθούν με την κατάθεση της 
τεχνικής προσφοράς. 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις 
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.2.6.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.6.2 και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 

αναθέτουσα αρχή.  

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις 
της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 της παρούσης, 
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 
79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
στην παρούσα Παράρτημα IV , το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται 
προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο 
οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια 
μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική 
υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή 
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν.  
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους 
λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να 
επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη 
συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, 
όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η 
εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 
2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ 
της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο 
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν 
ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

2.2.6 Αποδεικτικά μέσα. 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4 και 2.2.5 , οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του 
παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό 
ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο 
που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα 
προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως 
η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη 
σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της 
παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 
όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 
μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
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βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής 
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 
χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) 

αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το 
αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των 
πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 
4623/2019 (Α’ 134). Σε περίπτωση υλοποίησης της ως άνω διαλειτουργικότητας, η Α.Α. αναζητά αυτεπάγγελτα το 
σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση α’, πλέον των  ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει 
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 
μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη 
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται 
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση 
με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
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Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται 
για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 
από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε)  για την παράγραφο 2.2.3.4. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος 
του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω 
Επιμελητηρίων. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 
καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως 
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 
και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο 
ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό 
μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο 
πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου 
καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά 
τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 
αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 
αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

Β.4. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για το σύνολο 
των προκηρυχθεισών υπηρεσιών ή για επιμέρους υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που 
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο 
χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 
προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να 
εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω 
κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας 
του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 





 

 

24 

 

2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, 
που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές 
(εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των 
καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό 
Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων 
αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα 
καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν 
επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες 
δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής 
φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως 
αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως 
παραλήπτης το Γραφείο Προμηθειών του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι: 
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α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς 
της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την 
ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση 
και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε 
έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση 
και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως 
φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα 
(ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, 
«Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός 
ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα 
που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των 
απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, 
υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του 
κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 
2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη 
του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος 
διαγωνισμού και ως παραλήπτης το Γραφείο Προμηθειών, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 
των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά 
από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της 
έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού 
πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση στην κάτωθι Διεύθυνση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός 
φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- 
ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με 
την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

         Διεύθυνση 

Τα απαιτούμενα από τη παρούσα  υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

              ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 

              ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
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Σπάρτη Τ.Κ 231 00 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ [ αναγράφονται τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, δηλαδή: επωνυμία και σε περίπτωση ένωσης τις 
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail) ] Για τον Διαγωνισμό: «Ανάδειξη Αναδόχων των υπηρεσιών συντήρησης 
ιατροτεχνολογικου εξοπλισμου», με αριθμό διακήρυξης 02/2023 Γραφείο Προμηθειών Υπόψη: κ. Π. ΦΕΓΓΑΡΑ 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 20.03.2023. 

Κατάθεση φακέλων έως τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών 
προσφορών όπως ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.  

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με 
ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως 
προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο 
οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου 
άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης και γ) την υπεύθυνη δήλωση σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά 
με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία».  
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου 
μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας 
υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το 
αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, 
υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο 
ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ 
και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή 
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 

► Στην  υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται  : 

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στην εταιρεία που εκπροσωπώ, σύμφωνα με τους 
περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης 
Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση 
στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 
2022. Συγκεκριμένα δηλώνω ότι: 
(α) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι 
Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία. 
(β) ο ανάδοχος που εκπροσωπώ (και καμία από τις εταιρείες που εκπροσωπούν μέλη της κοινοπραξίας μας) δεν είναι 
νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω 
του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου. 
(γ) ούτε ο υπεύθυνα δηλώνων ούτε η εταιρεία που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή 
όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας που αναφέρεται στο σημείο (α) ή (β) παραπάνω, 
(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω στοιχεία α) έως γ), άνω του 10% 
της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο 
ανάδοχος τον οποίον εκπροσωπώ.» 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά (κατάθεση μόνο σε ηλεκτρονική μορφή), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της διακήρυξης:  

Τιμές 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

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

Οποιαδήποτε απρόβλεπτη οικονομική μεταβολή που τυχόν επισυμβεί, θα αντιμετωπιστεί ανάλογα με τα εκάστοτε 
οικονομικά δεδομένα που θα διαμορφωθούν και μέσα στα πλαίσια του άρθρου 132 παρ. 1 περιπτ. γ' του ν. 4412/2016. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) 
ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο 
ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από 
τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της 
προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών 
τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να 
ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την 
προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 
περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται 
εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 
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2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο 
φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και 
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή 
διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η 
εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 
και 103 του ν. 4412/2016, 

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός 
αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος 
που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

θ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ι) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, 
εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ια) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή 
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4., 2.2.5 και 
2.2.6 , περί κριτηρίων επιλογής, 

ιβ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία. 

 Οποιαδήποτε απρόβλεπτη οικονομική μεταβολή που τυχόν επισυμβεί, θα αντιμετωπιστεί ανάλογα με τα εκάστοτε 
οικονομικά δεδομένα που θα διαμορφωθούν και μέσα στα πλαίσια του άρθρου 132 παρ. 1 περιπτ. γ' του ν. 4412/2016  
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι 
η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

− Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 20/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή 
λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 
μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των 
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό 
την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα 

Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την 
απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η 
απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 
απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται 
σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της 
παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων  των 
οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η 
διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 
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γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την 
αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση 
αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο 
ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 
Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των 
σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της 
κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται 
απόφαση για τα  αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η 
απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση 
κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας 
ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που 
εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν τη σχετική πρόσκληση αναρτούν τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου 
στο πεδίο «Προσθήκη Δικαιολογητικών Μειοδότη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» και κατόπιν οριστικής υποβολής 
τους ενημερώνουν την Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» ότι έχουν ολοκληρώσει τη 
διαδικασία. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 
και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.5  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν 
σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 
2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα 
από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με 
ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης το Γραφείο Προμηθειών, τα στοιχεία και 
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δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα 
αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη 
υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην 
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη 
χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή 
τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την 
προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του 
ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή 
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του 
άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από 
τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.5 (κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις 
οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι 
οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης 
της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα 
από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν 
καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω 
(παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του 
πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των 
οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς 
που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την 
αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των 
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πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα 
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των οικονομικών 
προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 
προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη 
η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης 
αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης 
προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 
του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και 
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν 
έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν 
οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον 
ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, 
με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 
της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από 
την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού 
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης 
επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει 
από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει 
αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει 
στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 
345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η 
πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 
μέσα επικοινωνίας, άλλως  

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της 
ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία 
ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και 
ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι 
του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή 
του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της 
Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον 
προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή 
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της 
ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) 
ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί 
ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής 
προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της 
λειτουργίας «Επικοινωνία»: 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, 
προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της 
προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που 
έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της 
υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της 
προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία 
για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την 
κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το 
αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 





 

 

34 

 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης 
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της 
αναθέτουσας αρχής . 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων 
του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου 
Διοικητικού Δικαστηρίου [συμπληρώνεται, από την αναθέτουσα αρχή, ανάλογα, το Διοικητικό Εφετείο της έδρας της  ή 
το Συμβούλιο της Επικρατείας]. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής 
από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει 
δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της 
ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή 
αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον 
ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς 
αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της 
σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή 
την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των 
εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, 
αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη 
του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της 
αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω 
κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης 
του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 
κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της 
ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) 
ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος 
δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την 
πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός 
εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται 
παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της 
ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της 
τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην 
περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 
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 3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για 
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής 
προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 
του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν 
μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και 
τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού 
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση 
αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα 
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί 
χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας 
ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του 
ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος 
της σύμβασης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού με διάρκεια ισχύος η οποία θα καλύπτει τη 
χρονική διάρκεια της σύμβασης, συν έναν (1) επιπλέον μήνα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής 
αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, 
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης, για διάστημα τριάντα (30) ημερών. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί κι ισχύει 
σήμερα, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα 
λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και αποκλειστικά  τα δικαστήρια της Σπάρτης. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του 
όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την 
αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών 
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 
του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία 
του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις 
συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

 
4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 
εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη 
και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών 
συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της 
σύμβασης και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη 
διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της 
ένωσης. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της 
Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.5, πλην 
αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα 
που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το 
ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας 
προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα 
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από 
τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που 
αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί 
σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της 
παρ. 4.3.3. της παρούσας. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 
4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). 

Οι ανωτέρω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ 20%. 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβαση σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 , 
όπως τροποποιείται με το άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 4782/2021. 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 
8% επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί 
με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του 
συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες  μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με την επιφύλαξη της επόμενης 
παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 
αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 
4412/20161 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, 
προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα 
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. 
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Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή 
αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – 
αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία 
της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει 
τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν 
κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται 
οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της 
παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην 
οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 
4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή 
ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται 
από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από   επιτροπή που συγκροτείται 
επίσης με απόφαση της Α.Α. η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  για όλα τα ζητήματα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016. 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

 Η διάρκεια της Σύμβασης  αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού για ένα έτος και με την 
μονομερή δυνατότητα από την πλευρά του νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα ακόμη έτος. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.3.2  Η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες , εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 
παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών . 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 
σχετικές ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά 
την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου 
απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών  με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που 
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες  που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η  ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν. 
Λακωνίας-Ν.Μ. Σπάρτης. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης π.χ. με εγκριτικές αποφάσεις 
από τα αρμόδια όργανα και εν γένει όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας και την 
επάρκεια προϋπολογισμού, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 (Θεσμικό Πλαίσιο) του παρόντος. 

Υπάρχει έγκριση σκοπιμότητας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.4 της παρούσης. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Έχει αναφερθεί στο άρθρο 1 της παρούσας Διακήρυξης. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

Όπως αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσης Διακήρυξης. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.2 της παρούσης Διακήρυξης.  

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 468.339,72 € 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : όπως αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήματος 
ΙΙ της παρούσης Διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 

Οικονομικός πίνακας 

α/α 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 
1 ΟΜΑΔΑ 1η 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

13.963,00€ 

2 ΟΜΑΔΑ 2η ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 2.640,00€ 

3 ΟΜΑΔΑ 3η ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 7.700,00€ 

4 ΟΜΑΔΑ 4η ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ HD11 PHILIP 4.308,00€ 

 
5 

ΟΜΑΔΑ 5η ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ  37.000,00€ 

 
6 ΟΜΑΔΑ 5η 

2Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΤΥΠΟΥ SYNGO 
MULTIMODALITY WORKPLACE 

2.000,00€ 

 
7 
 

ΟΜΑΔΑ 5η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΌ ΣΥΓΚΡΌΤΗΜΑ SIREGRAPH CF 10.000,00€ 

 
8 ΟΜΑΔΑ 5η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ MULTIX COMPACT K 15.000,00€ 

 
9 ΟΜΑΔΑ 5η ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ C-ARM CIOS SELECT 5.760,00€ 

 ΟΜΑΔΑ 6η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ  

 
10 ΟΜΑΔΑ 6Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MARTIN 2.949,70€ 

 
11 OMAΔΑ 6Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ MEDTRONIC-COVIDIEV 350,00€ 

 
     12 ΟΜΑΔΑ 6Γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ALSATOM 180,00€ 

 
     13 ΟΜΑΔΑ 6Δ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ GIMA 180,00€ 

 
14 ΟΜΑΔΑ 7η ΦΟΡΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.938,00€ 

 
15 ΟΜΑΔΑ 8η 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ – ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ 

900,00€ 

16 ΟΜΑΔΑ 9η ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 4.400,00€ 

17 
ΟΜΑΔΑ 10η 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2ου ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΕΙΟΥ 

2.409,20€ 

 ΟΜΑΔΑ 11η ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ GE  

18 
ΟΜΑΔΑ 11η 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ LOGIQ V5 
EXPERT R2 (SYSTEM ID: H2195US04) 

1.800,00€ 

19 
ΟΜΑΔΑ 11η 

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ VIVID T8 R2.5 
(SYSTEM ID: H2195US05) 

2.000,00€ 

20 ΟΜΑΔΑ 11η ΜΑΙΕΥΤΙΚΌΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΟΣ VOLUSON S8 BT18 3.800,00€ 
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(SYSTEM ID: H2195US06) 

 
 ΟΜΑΔΑ 12η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ  

 
21 ΟΜΑΔΑ 12η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ PRIMUS  3.255,00€ 

 
22 

ΟΜΑΔΑ 12η MONITORS ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ VISTA 
120 

1.155,00€ 

 
23 

ΟΜΑΔΑ 12η 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΊΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ISOLETTE C2000 462,50€ 

 
24 

ΟΜΑΔΑ 12η 
ΣΥΣΚΕΥΉ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ PT4000 95,12€ 

 
25 

ΟΜΑΔΑ 12η 
ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΑΝΆΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΏΝ RESUSCITAIRE 850,00€ 

 
26 

ΟΜΑΔΑ 12η 
ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ VAPOR 2000 133,00€ 

 
27 ΟΜΑΔΑ 13η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OLYMPUS  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 13.300,00 € 

28 ΟΜΑΔΑ 14η ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ 1.300,48 € 

 
29 ΟΜΑΔΑ 15η 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ AGFA CR-30XM 

6.000,00 € 

 
30 ΟΜΑΔΑ 16η ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 133,06 € 

 
31 ΟΜΑΔΑ 17η ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ VILLA VENUS HF 4.740,00 € 

 
32 ΟΜΑΔΑ 18η 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ KODAK-CARESTREAM 

3.850,00 € 

 
33 

ΟΜΑΔΑ 19 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ HEINEN & LOWENSTEIN 

LEON PLUS - MONITORS MENNEN VITALOGIC 4000 
2.940,00 € 

34 ΟΜΑΔΑ 20η ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ FANEM VISION 2186 1.029,00 € 

 
35 ΟΜΑΔΑ 21η ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKKISO DBB-07 9.934,80 € 

 
36 ΟΜΑΔΑ 22η ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ & FLAT PANEL ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 5.080,00 € 

 
37 ΟΜΑΔΑ 23η 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ) 
SOREDEX 3+ CEPH 

1.440,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 24η ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ   

38 ΟΜΑΔΑ 24η Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ NIHON KOHDEN 2.380,80 

39 ΟΜΑΔΑ 24η Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ SCHILLER – ADAM BRUKER 1.080,00 

 
ΟΜΑΔΑ 25η ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ ΘΗΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ  
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40 ΟΜΑΔΑ 25Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ HAWO 340,00€ 

 
41 ΟΜΑΔΑ 25Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ WIPAK MEDICAL 370,00€ 

 
42 ΟΜΑΔΑ 25Γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ GETTINGE 400,000 

 

ΟΜΑΔΑ 26η 
MONITORS DRAEGER IACS – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ M300 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 
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ΟΜΑΔΑ 26η MONITOR DRAEGER INFINITY ACUTE CARE SYSTEMS (IACS) 
 MONITOR DRAEGER INFINITY CENTRAL STATION (ICS) 

3.200,00€ 
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ΟΜΑΔΑ 26η 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΊΑ DRAEGER INFINITY M300 1.000,00€ 

 
45 ΟΜΑΔΑ 27η ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DRAEGER SAVINA 300 2.300,00€ 

 
46 ΟΜΑΔΑ 28η 

ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  
DRAEGER PERSEUS A500 

2.800,00 € 

 
Ι. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 
 
 

ΟΜΑΔΑ 1η : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ TRUMPF 

 
 

 

α/α ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός 
Σειράς (Serial 

Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 
ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

 

 

1. 

Χειρουργική Τράπεζα 

Trumpf Saturn SM 
4 

001076169 
001079933 

001100517 

002076169 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Προληπτικής* 48 

13.963,00€ 

Σύστημα μεταφοράς 
ασθενών 

Trumpf Orbiter (Art. Nr. 
4644230) 

1 001069163 Προληπτικής 
(1/έτος) 

Χωρίς 
Ανταλλακτικά 

(Έλεγχος Καλής 
Λειτουργίας) 

48 

Χειρουργική Τράπεζα 
Trumpf TruSystem 7500 

2 103032500 

103032501 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης Κάλυψη 48 

*= Αντικατάσταση μόνο εσωτερικών επαναφορτιζόμενων μπαταριών για το μοντέλο Saturn SM 
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ΟΜΑΔΑ 2η : ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ACTUAL WAY 

 

 

α/α ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial 

Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης 
– Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 
ΚΛΗΣΗ (ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

 

 

2 

Πολυθρόνες 
Αιμοκάθαρσης Actual 

Way Serie II 
(CADEIRASRII4MDW) 

17 

3453,3454,3455
, 

3456,3457,3458
, 

3459, 3460, 
3461, 

3462, 3463, 
3464, 3465, 
3466, 3467, 
3468, 3469 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 48 2.640,00 € 

*= Από την πλήρη κάλυψη εξαιρούνται τα πάσης φύσεως αφρώδη μαξιλάρια της πολυθρόνας. Ιδιαίτερα για αυτά, θα 
κατατεθεί μαζί με την προσφορά συντήρησης και κατάλογος τιμών τους που θα δεσμεύουν την ανάδοχο εταιρεία για 
όλο το συμβατικό διάστημα και η χρέωσή τους στην αναθέτουσα αρχή, αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν ιδιαίτερης 
ενημέρωσης και πιθανής έγκρισης από αυτήν. 

 

ΟΜΑΔΑ 3η : ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ASP 

 

 

α/α 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial 

Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης 
– Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 
ΚΛΗΣΗ (ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ

Α ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

3 Κλίβανος Πλάσματος 
ASP Sterrad 100S 

1 995558 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 24 7.700,00 € 

 

ΟΜΑΔΑ 4η : ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ HD11 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ PHILIPS 

 

 

α/α ΤΥΠΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial 

Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικ

ών 

(Προληπτικής 
– Αναλώσιμα 
Προληπτικής 

– Service 
Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ

ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 
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4 Υπερηχοκαρδιογράφ
ος Philips HD11 

1 US90733266 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 
Κάλυψη* 

 

24 4.308,00 € 

*= Από την πλήρη κάλυψη εξαιρούνται οι εκτυπωτές, καταγραφικά, κεφαλές υπερήχων και καλώδια ΗΚΓ. Ιδιαίτερα για 
αυτά, θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά συντήρησης και κατάλογος τιμών τους που θα δεσμεύουν την ανάδοχο 
εταιρεία για όλο το συμβατικό διάστημα και η χρέωσή τους στην αναθέτουσα αρχή, αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν 
ιδιαίτερης ενημέρωσης και πιθανής έγκρισης από αυτήν.  

 

ΟΜΑΔΑ 5η : ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ – 2η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ SIEMENS 

 

 

α/α 
ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικ

ών 

(Προληπτική
ς – 

Αναλώσιμα 
Προληπτικής 

– Service 
Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙ

ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

5 Αξονικός Τομογράφος 
Somatom Emotion 16 

1 78809 

Προληπτικής 

(3/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 
Κάλυψη 

24 37.000,00€ 

 

 

6 

2η Ανεξάρτητη 
Διαγνωστική 

Κονσόλα Τύπου 
Syngo Multimodality 

Workplace 

1 8684 
Απεριόριστες 

Επισκευής 
Πλήρης 
Κάλυψη 

24 2.000,00€ 

 

7 
Ακτινολογικό 
Συγκρότημα 

Siregraph CF 
1 1879 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 
Κάλυψη* 

24 10.000,00€ 

 

8 
Ακτινολογικό 

Συγκρότημα Multix 
Compact K 

1 1620 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 
Κάλυψη* 

24 15.000,00€ 

 

9 
Φορητό Ακτινολογικό 

Μηχάνημα C-ARM 
CIOS SELECT 

1 12187 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 
Κάλυψη 

24 5.760,00€ 

*=Από την πλήρη κάλυψη εξαιρούνται οι λυχνίες κενού, λυχνίες ακτίνων Χ, καλώδια ΗΚΓ, στρώματα κλίνης ασθενούς. 
Ιδιαίτερα για αυτά, θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά συντήρησης και κατάλογος τιμών τους που θα δεσμεύουν την 
ανάδοχο εταιρεία για όλο το συμβατικό διάστημα και η χρέωσή τους στην αναθέτουσα αρχή, αυτή θα 
πραγματοποιείται κατόπιν ιδιαίτερης ενημέρωσης και πιθανής έγκρισης από αυτήν. 

 

ΟΜΑΔΑ 6η : ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 
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α/α 

 

ΤΥΠΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙ
Α 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣ
ΕΛΕΥ

ΣΗ 
ΤΕΧΝΙ
ΚΟΥ 

ΕΠΕΙΤ
Α 

ΑΠΟ 
ΚΛΗΣ

Η 
(ΩΡΕ

Σ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 A. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ MARTIN 

 

 

 

 

10 

 

 

ΜΕ 400 4 

0800976499 

0800976372 

0800966101 

40910207 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Χωρίς Ανταλλακτικά 48 

2.949,70 € 

Maxium 1 
ME402M060314531

4 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Χωρίς Ανταλλακτικά 48 

 B. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ MEDTRONIC – COVIDIEN 

 

11 
FORCE TRIAD 1 T0J18697E 

Προληπτικής 

(1/έτος) 
Χωρίς Ανταλλακτικά - 350,00€ 

 Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ALSATOM 

 

12 
SU-100/D-MPC 1 5422-01/09 

Προληπτικής 

(1/έτος) 
Χωρίς Ανταλλακτικά - 180,00€ 

 Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ GIMA 

 

13 
Diatherm MB122 1 0371272400 

Προληπτικής 

(1/έτος) 
Χωρίς Ανταλλακτικά - 180,00€ 

 

ΟΜΑΔΑ 7η : ΦΟΡΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ PHILIPS 

 

 

 

α/α 

ΤΥΠΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

14 

Φορητά Ακτινολογικά 
Μηχανήματα Practix 

33 Plus 
2 PS-964, PS-965 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 1.938,00 € 

*=Από την πλήρη κάλυψη εξαιρούνται τα αναλώσιμα υλικά π.χ. οι λυχνίες ακτίνων Χ. Ιδιαίτερα για αυτά, θα κατατεθεί 
μαζί με την προσφορά συντήρησης και κατάλογος τιμών τους που θα δεσμεύουν την ανάδοχο εταιρεία για όλο το 
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συμβατικό διάστημα και η χρέωσή τους στην αναθέτουσα αρχή, αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν ιδιαίτερης 
ενημέρωσης και πιθανής έγκρισης από αυτήν. 

 

ΟΜΑΔΑ 8η : ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ – ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ 
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ DRAEGER – STEFAN 

 

 

α/α 
ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 
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Θερμοκοιτίδας 
Μεταφοράς Draeger 

ΤΙ-500C 
1 ΚΒ08834 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 48 

900,00 € 

Νεογνικού 
Αναπνευστήρα Stefan 

F120GT 
1 S0151200612 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 48 

Monitor 
Παρακολούθησης 
Ζωτικών Σημείων 

Draeger Infinity Vista 
XL 

1 6005156682 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 48 

Φορείου μεταφοράς 
του συντηρούμενου 
συστήματος τύπου 

Spencer 

1 - 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 48 

*=Από την πλήρη κάλυψη εξαιρούνται τα αναλώσιμα υλικά π.χ. φίλτρα αέρος, φιάλες οξυγόνου, αισθητήρας οξυγόνου, 
καλώδια ασθενούς (ΗΚΓ, Οξυμετρίας, Θερμοκρασίας, Αναίμακτης Πίεσης). Ιδιαίτερα για αυτά, θα κατατεθεί μαζί με την 
προσφορά συντήρησης και κατάλογος τιμών τους που θα δεσμεύουν την ανάδοχο εταιρεία για όλο το συμβατικό 
διάστημα και η χρέωσή τους στην αναθέτουσα αρχή, αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν ιδιαίτερης ενημέρωσης και 
πιθανής έγκρισης από αυτήν. 

ΟΜΑΔΑ 9η : ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ KEN ΔΑΝΙΑΣ 

 

 

α/α 
ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

16 
Πλυντήρια 

Χειρουργικών 
Εργαλείων IQ5-S 

2 64856, 64857 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 24 4.400,00 € 
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ΟΜΑΔΑ 10η : ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2ου ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ NIDEK–FRASTEMA–HUVITZ–OGINO 

 

 

α/α 
ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 
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Αυτόματο 
Διαθλασίμετρο / 

Κερατόμετρο NIDEK 
ARK-530A 

1 43II40 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 48 

2.409,20 € 

Σχισμοειδής Λυχνία 
HUVITZ HS-5000 

συνοδευόμενη από 
τονόμετρο κρεμαστό 

1 
5HSIIL0022, 
250212583 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 48 

Ηλεκτρικό Τραπέζι 
Στήριξης Κολώνα 

FRASTEMA 96SD 
1 127, 212 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 48 

Προβολέας 
Οπτοτύπων NIDEK 

CP-770 
1 164333 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 48 

Κασετίνα 
δοκιμαστικών 

γυαλιών OGINO 
Magnon TL-228P 

1 - 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 48 

Εξεταστική 
Πολυθρόνα 

FRASTEMA 88MC / 
ANANGARD 

1 - 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 48 

 

ΟΜΑΔΑ 11η : ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΙ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ GE  

 

 

α/α 
ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 
ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

18 

Ακτινολογικός 
Υπερηχοτομογράφο

ς Logiq v5 Expert 
R2 (System ID: 
H2195US04) 

1 613748WX0 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 
(συμπεριλαμβάνεται 
συμβατικά 1 κεφαλή / 

συμβατικό έτος)* 

48 (Δια 
Ζώσης) & 4 

(Μέσω 
Απομακρυσμέν
ης Πρόσβασης 

InSite) 

1.800,00€ 
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19 

Καρδιολογικός 
Υπερηχοτομογράφο

ς Vivid T8 R2.5 
(System ID: 

H2195US05) 

1 632590WX0 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 
(συμπεριλαμβάνεται 
συμβατικά 1 κεφαλή / 

συμβατικό έτος)* 

48 (Δια 
Ζώσης) & 4 

(Μέσω 
Απομακρυσμέν
ης Πρόσβασης 

InSite) 

2.000,00 € 

 

 

20 

Μαιευτικός 
Υπερηχοτομογράφο
ς Voluson S8 BT18 

(System ID: 
H2195US06) 

1 VS8800738 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 
(συμπεριλαμβάνεται 
συμβατικά 1 κεφαλή / 

συμβατικό έτος)* 

48 (Δια 
Ζώσης) & 4 

(Μέσω 
Απομακρυσμέν
ης Πρόσβασης 

InSite) 

3.800,00€ 

*=Από την πλήρη κάλυψη εξαιρούνται τα αναλώσιμα λειτουργίας καθώς και αναλώσιμα υλικά π.χ. οι ηχοβόλες 
κεφαλές (πλην μιας (1) συμβατικής κεφαλής ετησίως, που θα παρέχεται δωρεάν εφόσον αυτή απαιτηθεί να 
αντικατασταθεί), περιφερειακά συστήματα και εξαρτήματα αυτών (εκτυπωτές, καταγραφικό, echopac, συσκευές 
εγγραφής video, Η/Υ, UPS), ομοιώματα βαθμονόμησης (Phantoms). Για την περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση 
επιπλέον ηχοβόλου κεφαλής πέραν της μιας ετήσιας συμβατικής, θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά συντήρησης και 
κατάλογος τιμών τους που θα δεσμεύουν την ανάδοχο εταιρεία για όλο το συμβατικό διάστημα και η χρέωσή τους στην 
αναθέτουσα αρχή, θα πραγματοποιείται κατόπιν ιδιαίτερης ενημέρωσης και πιθανής έγκρισης από αυτήν.  

 

ΟΜΑΔΑ 12η : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΩΡΕΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ DRAEGER 

 

 

α/α ΤΥΠΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 
ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

21 
Αναισθησιολογικά 

Μηχανήματα 
Primus 

2 
ASJL-0103, 

ASJL-0123 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 24 3.255,00 € 

 

22 

Monitors 
Παρακολούθησης 
Ζωτικών Σημείων 

Vista 120 

7 

VTSJJ0168, 

VTSJJ0162, 

VTSJJ0177, 

VTSJJ0170, 

VTSJJ0175, 

VTSJJ0169, 

VTSJJ0165 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 24 1.155,00€ 

 

23 
Θερμοκοιτίδα 

Νοσηλείας Isolette 
C2000 

1 
HY34116 

 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 24 462,50€ 

 

24 
Συσκευή 

Φωτοθεραπείας 
PT4000 

1 ASJF-0011 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 24 95,12€ 
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25 
Τράπεζες 

Ανάνηψης Νεογνών 
Resuscitaire 

2 
HY07412, 

KY03730 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 24 850,00€ 

 

26 Εξαερωτήρες Vapor 
2000 

2 
ASJK-1582, 

ASJK-1583 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Χωρίς Ανταλλακτικά 24 133,00€ 

 

*=Από την πλήρη κάλυψη εξαιρούνται τα αναλώσιμα υλικά λειτουργίας. Ιδιαίτερα για αυτά, θα κατατεθεί μαζί με την 
προσφορά συντήρησης και κατάλογος τιμών τους που θα δεσμεύουν την ανάδοχο εταιρεία για όλο το συμβατικό 
διάστημα και η χρέωσή τους στην αναθέτουσα αρχή, αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν ιδιαίτερης ενημέρωσης και 
πιθανής έγκρισης από αυτήν. 

 

ΟΜΑΔΑ 13η : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ OLYMPUS ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  

 

 

α/α ΤΥΠΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

Βίντεο – 
Γαστροσκόπιο GIF-

Q165 
1 2107185 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 

13.300,00€ 

Βίντεο – 
Κολονοσκόπιο CF-

Q165L 
1 2801962 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 

Θερμικός 
Απολυμαντής MINI-

ETD2PAA 
1 08542079 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 

Βίντεο – 
Επεξεργαστής CV-

165 
1 7810898 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 

Πηγή Ψυχρού 
Φωτισμού CLE-165 

1 7800808 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 

Διαθερμία PSD-30 1 7753633 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 

Αναρρόφηση SSU-2 1 2805539 Προληπτικής Πλήρης* 24 
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(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Οθόνη OEV-191 1 7721240 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 

Εκτυπωτής SONY 
UP-21MD 

1 84689 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 

Τροχήλατο 1 - 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 

*=Από την πλήρη κάλυψη εξαιρούνται οι λυχνίες XENON, τα συνδετικά καλώδια και οι συνδετικοί σωλήνες. Ιδιαίτερα 
για αυτά, θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά συντήρησης και κατάλογος τιμών τους που θα δεσμεύουν την ανάδοχο 
εταιρεία για όλο το συμβατικό διάστημα και η χρέωσή τους στην αναθέτουσα αρχή, αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν 
ιδιαίτερης ενημέρωσης και πιθανής έγκρισης από αυτήν. 

ΟΜΑΔΑ 14η : ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ GE CARDIOSOFT – T2100 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

 

 

 

α/α 

ΤΥΠΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ

ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

28 

Σύστημα Τεστ 
Κοπώσεως GE 

CARDIOSOFT – 
T2100 

1 
101242035-

SK213070109SA 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 48 1.300,48€ 

*=Από την πλήρη κάλυψη εξαιρούνται τα αναλώσιμα υλικά λειτουργίας και συγκεκριμένα μηχανικά μέρη (ιμάντες, 
ρόλερ μετάδοσης κίνησης και μπαταρία). Ιδιαίτερα για αυτά, θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά συντήρησης και 
κατάλογος τιμών τους που θα δεσμεύουν την ανάδοχο εταιρεία για όλο το συμβατικό διάστημα και η χρέωσή τους στην 
αναθέτουσα αρχή, αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν ιδιαίτερης ενημέρωσης και πιθανής έγκρισης από αυτήν. 

 

ΟΜΑΔΑ 15η: ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ AGFA CR-30XM 

 

 

 

α/α 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

 
Ψηφιοποιητής (Digitizer) 

Agfa CR-30Xm 
1 3351 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Πλήρης* 24 6.000,00€ 
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29 

Επισκευής 

Εκτυπωτής Agfa Drystar 
Axys 

1 10107 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 

Σταθμός Εργασίας (Η/Υ) 
NX8800 Workstation  

HP RP 5800 RAID 1PC 

1 CZC544007R 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 

Οθόνη Ιατρικής 
Απεικόνισης (Medical 

Grade Monitor) 
1 9380035872 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 

*=Από την πλήρη κάλυψη εξαιρούνται οι πινακίδες φωσφόρου κασετών και τα ανταλλακτικά επισκευής κασετών. 
Ιδιαίτερα για αυτά, θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά συντήρησης και κατάλογος τιμών τους που θα δεσμεύουν την 
ανάδοχο εταιρεία για όλο το συμβατικό διάστημα και η χρέωσή τους στην αναθέτουσα αρχή, αυτή θα πραγματοποιείται 
κατόπιν ιδιαίτερης ενημέρωσης και πιθανής έγκρισης από αυτήν. 

 

ΟΜΑΔΑ 16η: ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΕΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ DRAEGER VAPOR 2000 

 

 

 

α/α 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ

ΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

30 

Εξαερωτήρας Πτητικών 
Αναισθητικών Αερίων 
Draeger Vapor 2000 

1 ASKF-0367 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Χωρίς Ανταλλακτικά 48 

133,06€ 

Εξαερωτήρας Πτητικών 
Αναισθητικών Αερίων 
Draeger Vapor 2000 

1 ASKF-0368 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Χωρίς Ανταλλακτικά 48 

 

 

ΟΜΑΔΑ 17η: ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ VILLA VENUS HF 

 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 
ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ

ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 Αναλογικός 1 970008 Προληπτικής Πλήρης* 24 4.740,00€ 
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31 

Μαστογράφος Villa 
Venus HF 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

*=Από την πλήρη κάλυψη εξαιρούνται οι ακτινολογικές λυχνίες. Ιδιαίτερα για αυτά, θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά 
συντήρησης και κατάλογος τιμών τους που θα δεσμεύουν την ανάδοχο εταιρεία για όλο το συμβατικό διάστημα και η 
χρέωσή τους στην αναθέτουσα αρχή, αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν ιδιαίτερης ενημέρωσης και πιθανής έγκρισης 
από αυτήν. 

ΟΜΑΔΑ 18η: ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ KODAK-CARESTREAM 

 

 

α/α ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙ

Α 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ

ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

 

 

32 

Ψηφιοποιητής (Digitizer) 
Kodak – Carestream CR 

975 
1 46123955 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 24 

3.850,00€ Εκτυπωτής DV 6800 2 
47454259 

47454191 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 24 

Κονσόλα Εισαγωγής 
Εξετάσεων ROP19 

1 46121250 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 24 

 

ΟΜΑΔΑ 19η: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ HEINEN & LOWENSTEIN LEON PLUS - MONITORS MENNEN 
VITALOGIC 4000 

 

 

α/α ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧ

ΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

 

33 

Αναισθησιολογικό 
Μηχάνημα Heinen & 

Lowenstein Leon Plus 
2 

0200010HUL0030392
3 

0200010HUL0030392
4 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 

2.940,00€ 

Monitors 
Παρακολούθησης 
Ζωτικών Σημείων 

Mennen Vitalogic 4000 

2 
9947714000023 

9947714000024 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 

*=Από την πλήρη κάλυψη εξαιρούνται τα αναλώσιμα υλικά λειτουργίας και διασύνδεσης ασθενούς (π.χ υδατοπαγίδες 
καπνογράφου, καλώδια ECG - NIBP, Αισθητήρες SpO2). Ιδιαίτερα για αυτά, θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά 
συντήρησης και κατάλογος τιμών τους που θα δεσμεύουν την ανάδοχο εταιρεία για όλο το συμβατικό διάστημα και η 
χρέωσή τους στην αναθέτουσα αρχή, αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν ιδιαίτερης ενημέρωσης και πιθανής έγκρισης 
από αυτήν. 
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ΟΜΑΔΑ 20η: ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ FANEM VISION 2186 

 

 

α/α ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙ

Α 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

34 

Θερμοκοιτίδα Fanem 
Vision 2186 

1 CJ2656 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 48 1.029,00€ 

*=Από την πλήρη κάλυψη εξαιρούνται τα αναλώσιμα υλικά λειτουργίας (φίλτρα αέρα, Skin Probes, αισθητήρες 
οξυγόνου). Ιδιαίτερα για αυτά, θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά συντήρησης και κατάλογος τιμών τους που θα 
δεσμεύουν την ανάδοχο εταιρεία για όλο το συμβατικό διάστημα και η χρέωσή τους στην αναθέτουσα αρχή, αυτή θα 
πραγματοποιείται κατόπιν ιδιαίτερης ενημέρωσης και πιθανής έγκρισης από αυτήν. 

ΟΜΑΔΑ 21η: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ NIKKISO DBB-07 

 

 

α/α ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙ

Α 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

35 Μηχανήματα 
Αιμοκάθαρσης Nikkiso 

DBB-07 
17 

J1808214, J1808836, 
J1806372, J1808842, 
J1808843, J1808216, 
J1808841, J1808837, 
J1808835, J1808844, 
J1808839, J1808838, 
J1808845, J1808215, 
J1808211, J1808213, 

J1808212 

Προληπτικής 

(1/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης 24 9.934,80€ 

 

ΟΜΑΔΑ 22η: ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ & FLAT PANEL ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

α/α ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙ

Α 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

 

36 

Φορητό Ακτινολογικό ΒΜΙ 
JOLLY PLUS 20 

1 JPR20/1963 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 

5.080,00€ 

ΦΟΡΗΤΟ FLAT PANEL 
DETECTOR ΓΙΑ 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ DR 
TECH EVS 3643 

1 WJ4AAF10502 

Προληπτικής 

(2/έτος) –
Απεριόριστες 

Επισκευής 

Πλήρης* 24 
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*=Από την πλήρη κάλυψη εξαιρούνται η ακτινολογική λυχνία (monobloc 30KW) του φορητού ακτινολογικού, η αξία του 
ανιχνευτή (Flat Panel) στην περίπτωση που διαπιστωθεί εκ του κατασκευαστή ότι έχει πραγματοποιηθεί καταπόνηση 
του ανιχνευτή μεγαλύτερη από 200G ή έχει επέλθει σπάσιμο στο γυαλί του ανιχνευτή ή έχει εισέλθει εσωτερικά 
υγρασία. Ιδιαίτερα για αυτά, θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά συντήρησης και κατάλογος τιμών τους που θα 
δεσμεύουν την ανάδοχο εταιρεία για όλο το συμβατικό διάστημα και η χρέωσή τους στην αναθέτουσα αρχή, αυτή θα 
πραγματοποιείται κατόπιν ιδιαίτερης ενημέρωσης και πιθανής έγκρισης από αυτήν. 

ΟΜΑΔΑ 23η: ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΣ) SOREDEX 3+ CEPH 

 

 

α/α ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙ

Α 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘ

ΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

37 

Ορθοπαντογράφος 
Soredex 3+ Ceph 

1 H75349 
Προληπτικής 

(1/έτος) 
- - 1.440,00€ 

 

ΟΜΑΔΑ 24η : ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ  

 

 

α/α 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜΑ
ΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς (Serial 
Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕ

ΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ NIHON KOHDEN 

 

 

 

 

38 

Nihon Kohden 

TEC-5521Κ 
2 

86312 

81339 

Προληπτικής 

(1/έτος) 

Χωρίς 
Ανταλλακτικά 

- 

2.380,80 € 

Nihon Kohden  

TEC-5531K 
2 

06256 

06257 

Προληπτικής 

(1/έτος) 

Χωρίς 
Ανταλλακτικά  

- 

Nihon Kohden  

TEC-5631 
1 02112 

Προληπτικής 

(1/έτος) 

Χωρίς 
Ανταλλακτικά  

- 

Nihon Kohden  

TEC-5631K 
1 80939 

Προληπτικής 

(1/έτος) 

Χωρίς 
Ανταλλακτικά  

- 

Nihon Kohden  

TEC-7200K 
1 24358 

Προληπτικής 

(1/έτος) 

Χωρίς 
Ανταλλακτικά  

- 

Nihon Kohden 

TEC-7731K 
1 80057 

Προληπτικής 

(1/έτος) 

Χωρίς 
Ανταλλακτικά 

- 

 Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ SCHILLER – ADAM BRUKER 

 

39 
DG 3002 1 40911362 

Προληπτικής 

(1/έτος) 

Χωρίς 
Ανταλλακτικά 

- 

1.080,00€ 

DG4000 1 108996107807 
Προληπτικής 

(1/έτος) 

Χωρίς 
Ανταλλακτικά  

- 
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ΟΜΑΔΑ 25η : ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ ΘΗΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 

 

 

 

α/α 

ΤΥΠΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς (Serial 
Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 
ΚΛΗΣΗ (ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ

ΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ HAWO 

 

40 
Hawo HM-800DC 1 484578 

Προληπτικής 

(1/έτος) 

Προληπτικής 
Συντήρησης 

- 340,00 € 

 Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ WIPAK MEDICAL 

 

41 

Steriking RS220A 

(Art: 0.617.091) 
1 3203559 / 0703 

Προληπτικής 

(1/έτος) 

Προληπτικής 
Συντήρησης 

- 370,00€ 

 Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ GETTINGE 

42 
GS 57 1D 1 5700720087 

Προληπτικής 

(1/έτος) 

Προληπτικής 
Συντήρησης 

- 400,00€ 

 

ΟΜΑΔΑ 26η : MONITORS DRAEGER IACS – ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΕΣ M300 ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 

 

α/α 
ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 
ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

43 

Monitor Draeger 
Infinity Acute Care 
Systems (IACS) 

3 

5613722170 

5613737760 

5613738456 

Προληπτικής 

(1/έτος) 
Πλήρης* 24 

3.200,00 € 

Monitor Draeger 
Infinity Central 
Station (ICS) 

1 10Q84F-00085 
Προληπτικής 

(1/έτος) 
Πλήρης* 24 

44 Τηλεμετρία Draeger 
Infinity M300 

2 
573358860 

5753359164 

Προληπτικής 

(1/έτος) 
Πλήρης* 24 1.000,00 € 

*=Από την πλήρη κάλυψη εξαιρούνται τα μηχανήματα / εξοπλισμός για την επικοινωνία των τηλεμετριών Μ300 με τον 
κεντρικό σταθμό ICS όπως access points, switches κλπ. Ιδιαίτερα για αυτά, θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά 
συντήρησης και κατάλογος τιμών τους που θα δεσμεύουν την ανάδοχο εταιρεία για όλο το συμβατικό διάστημα και η 
χρέωσή τους στην αναθέτουσα αρχή, αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν ιδιαίτερης ενημέρωσης και πιθανής έγκρισης 
από αυτήν. 

ΟΜΑΔΑ 27η : ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ DRAEGER SAVINA 300 

 

 

α/α 
ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 
ΚΛΗΣΗ (ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ

ΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 
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45 

Αναπνευστήρας 
Draeger Savina 

300 
2 

ASMJ-0080 

ASMJ-0121 

Προληπτικής 

(1/έτος) 
Πλήρης 24 2.300,00 € 

 

ΟΜΑΔΑ 28η : ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  

DRAEGER PERSEUS A500 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  

 

ΤΥΠΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 

ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ

ΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

 

 

46 

Αναισθησιολογικ
ό Μηχάνημα 

Draeger Perseus 
A500 

1 ASMK-0149 
Προληπτικής 

(1/έτος) 
Πλήρης 24 

2.800,00€ 
Monitor Draeger 

Infinity Acute 
System (IACS) 

1 5613843957 
Προληπτικής 

(1/έτος) 
Πλήρης 24 

 Εξαερωτήρας 
Draeger Vapor 

2000 
1 ASMK-1185 

Προληπτικής 

(1/έτος) 
Πλήρης 24 

 

 

ΙΙ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1) Χώρος Παροχής Υπηρεσιών:  

Ο χώρος διεξαγωγής των προληπτικών συντηρήσεων και της αποκατάστασης βλαβών - δυσλειτουργιών του 
υπό συντήρηση εξοπλισμού, ορίζεται το ΓΝ Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης. Η πιθανή μεταφορά 
συντηρούμενου συστήματος σε εγκεκριμένο εργαστήριο της αναδόχου μπορεί να γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι 
για το πρόβλημα η ανάδοχος εκτιμά πως δεν επιλύεται διαφορετικά και εφόσον υπάρξει έγγραφη συναίνεση της 
αναθέτουσας αρχής. Πιθανά αμφίδρομα μεταφορικά έξοδα σε αυτή την περίπτωση, βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία.  

Επιπλέον, η ανάδοχος εταιρεία μπορεί εφόσον το επιθυμεί και κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, 
να μεταβεί στο χώρο λειτουργίας του συντηρούμενου εξοπλισμού και να σχηματίσει ιδίαν άποψη περί της λειτουργικής 
κατάστασης του προς συντήρηση εξοπλισμού καθώς και να συλλέξει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαιτείται 
προκειμένου να καταρτίσει την αντίστοιχη προσφορά της. Με την κατάθεση αυτής, θα πρέπει να βεβαιώνει εγγράφως 
μέσω υπεύθυνης δήλωσης ότι έχει λάβει γνώση περί της λειτουργικής κατάστασης του προς συντήρηση εξοπλισμού 
καθώς και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν (δίκτυα ρεύματος, νερού, αποχέτευσης, δικτύων πληροφορικής, 
κλπ) που θα μπορούσαν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους. 

2) Τεχνική Επάρκεια Προσωπικού Συντήρησης της Αναδόχου:  

Προκειμένου η ανάδοχος εταιρεία να αποδείξει την τεχνική της επάρκεια, για την ανάθεση της σύμβασης 
συντήρησης σε αυτή του ζητούμενου προς συντήρηση εξοπλισμού, θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά της, επί 
ποινή  απαραδέκτου, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) Ότι είναι εξουσιοδοτημένος από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ή από τον ίδιο τον κατασκευαστή και 
ότι διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό, ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί συντηρήσεις, 
διορθώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου 
κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, ώστε να 
εξασφαλίζεται η αρτιότερη και ασφαλέστερη για τους ασθενείς λειτουργία του προς συντήρησης εξοπλισμού. Τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά θα περιέχονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
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β) Κατάλογο των εργασιών συντήρησης που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενος από 
πιστοποιητικά – βεβαιώσεις ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών σε Δημόσια ή Ιδιωτικά 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα, ανάλογο της εταιρείας μοντέλο με το ζητούμενο προς συντήρηση εξοπλισμό. 

γ) Αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει η ανάδοχος εταιρεία κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης, σύμφωνα με το νόμο 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Β/2001) όπως αυτός τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του 
νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017) και κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών. 

δ) Δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό της αναδόχου εταιρείας και ο 
αριθμός των τεχνικών στελεχών αυτής κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια. 

ε) Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει η ανάδοχος 
εταιρεία για την εκτέλεση της σύμβασης. Ιδιαίτερα για τον τεχνικό εξοπλισμό, η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να 
διαθέτει τα κατά περίπτωση ειδικά απαιτούμενα και προβλεπόμενα από το εγχειρίδιο συντήρησης του εξοπλισμού 
εργαλεία και όργανα μετρήσεων – ελέγχου (τα όργανα μετρήσεων – ελέγχου απαραίτητα να είναι διακριβωμένα με εν 
ισχύ πιστοποιητικά διακρίβωσης που θα κατατεθούν με την τεχνική της προσφορά). 

στ) Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο η ανάδοχος εταιρεία προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. 

Η ανάδοχος εταιρεία επίσης, υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 
πιστοποιητικά ποιότητας αντίγραφα των οποίων οφείλει να καταθέσει με την προσφορά της: 

1. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 ή αντίστοιχο ή άλλο ισοδύναμο,  

2.   να πληροί τις προϋποθέσεις της Υπουργικής απόφασης  

ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. /1348/2004 (ΦΕΚ 32/Β/16-01-2004) και 

3.   να διαθέτει ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485:2016 ή αντίστοιχο ή ισοδύναμο με πεδίο 

      εφαρμογής την τεχνική υποστήριξη. 

3) Πρόσβαση στο συντηρούμενο σύστημα – Εφαρμογή Διορθωτικών Ενεργειών Ασφάλειας: 

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να βεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωσή της, ότι διαθέτει πλήρη πρόσβαση σε 
όλες τις βαθμίδες του προς συντήρηση εξοπλισμού καθώς και στο λογισμικό που φέρει αυτός (εάν απαιτείται για την 
απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης). Με την προσφορά της, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται επίσης να καταθέσει 
βεβαιώσεις της προηγούμενης πενταετίας (πχ Δελτία Εργασίας – Service Reports ή αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης ίδιων εργασιών) από άλλα Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα που να βεβαιώνουν την ικανότητά του 
να μπορεί να εφαρμόζει τις αναβαθμίσεις λογισμικού που εξαγγέλλονται από τον κατασκευαστικό οίκο καθώς και τις 
διορθωτικές ενέργειες ασφαλείας (υλικού και λογισμικού) που εξαγγέλλονται από τον κατασκευαστικό οίκο ή άλλη 
υπεύθυνη για το σκοπό Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Κανονιστική Αρχή. Πιθανή προκύπτουσα για τον παραπάνω λόγο 
δαπάνη (πρόσβασης, προμήθειας λογισμικού και αναβαθμίσεων αυτού) επιβαρύνει αποκλειστικά την ανάδοχο 
εταιρεία. 

Είναι δε υποχρεωμένη, να παραδίδει με το πέρας της Σύμβασης τον εξοπλισμό σε άριστη λειτουργική 
κατάσταση και να γνωρίζει στην αναθέτουσα αρχή τυχόν κωδικούς ασφαλείας που χρησιμοποίησε για την 
απαγόρευση της πρόσβασης στον εξοπλισμό κατά το συμβατικό διάστημα. 

Επιπλέον, η ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την ασφάλεια των 
προσωπικών δεδομένων ασθενούς που βρίσκονται αποθηκευμένα εντός του εξοπλισμού ή του παρελκόμενου 
εξοπλισμού που συνδέεται με αυτόν από πιθανή διαρροή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας 
προσωπικών δεδομένων και το σχέδιο σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων από τρίτο μέρος και απαιτήσεις 
προστασίας δεδομένων της αναθέτουσας αρχής, όπως αυτό παρουσιάζεται στο σχετικό παράρτημα και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.  

4) Ανταλλακτικά Συντηρήσεων - Επισκευών: 

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη για το σκοπό των προληπτικών συντηρήσεων ή επισκευών, να 
χρησιμοποιεί γνήσια ή συμβατά καινούργια αμεταχείριστα ανταλλακτικά – service kits και αναλώσιμα συντήρησης ή 
εγκεκριμένα από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικά – service kits και αναλώσιμα συντήρησης καθώς και να 
διατηρεί επαρκές απόθεμα αυτών στην αποθήκη της για την άμεση εξυπηρέτηση της αναθέτουσας αρχής. Για τα 
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χρησιμοποιούμενα ως άνω υλικά, θα παρέχεται ο αντίστοιχος χρόνος εγγύησης που ορίζεται από τον κατασκευαστικό 
οίκο του συντηρούμενου εξοπλισμού.  

Η ανάδοχος εταιρεία, οφείλει με την τεχνική της προσφορά να κάνει αναφορά του τρόπου διαχείρισης της 
αλυσίδας εφοδιασμού της καθώς και των συστημάτων ανίχνευσης που θα είναι σε θέση να εφαρμόσει κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης συντήρησης. 

Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο την 
γνησιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης ή και τυχόν 
παρατάσεων αυτής. Επιπλέον, η ανάδοχος εταιρεία οφείλει σε περίπτωση αλλαγής, εκ μέρους του κατασκευαστικού 
οίκου, του κωδικού αριθμού οποιουδήποτε εξαρτήματος συγκριτικά με αυτόν που αναγράφεται στον επίσημο κατάλογο 
εξαρτημάτων και υλικών (spare parts list) να το γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή, μέσω επιστολής του 
κατασκευαστικού οίκου περί της ανωτέρω αλλαγής, καθώς και τον νέο κωδικό που το υλικό αυτό πλέον λαμβάνει.  

 Τα ανταλλακτικά και υλικά συντήρησης που αντικαθίστανται κατά τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης καθώς και των πιθανών παρατάσεων αυτής και τα οποία χρήζουν λόγω της επικινδυνότητάς τους απόρριψη 
με ιδιαίτερες διαδικασίες ανακύκλωσης, θα αποδίδονται στην συντηρήτρια εταιρεία προς ανακύκλωση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα για το θέμα, από την Εθνική – Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις οδηγίες του κατασκευαστή του συντηρούμενου 
εξοπλισμού (πιθανά κόστη που προκύπτουν από τη διαδικασία της ανακύκλωσης βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία). Σε 
κάθε όμως περίπτωση, αυτά θα επιδεικνύονται μετά το πέρας εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή επισκευής και προ της 
απόρριψής τους, είτε σε Τεχνικό της αναθέτουσας αρχής, είτε στην Επιτροπή Παραλαβής των Εργασιών που έχει 
ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή, είτε στο προσωπικό του Τμήματος / Κλινικής λειτουργίας του συντηρούμενου 
εξοπλισμού και θα καταγράφονται στο αντίστοιχο δελτίο εργασίας με την υποσημείωση της επιστροφής προς 
ανακύκλωση. 

5) Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης:  

 

Η προληπτική συντήρηση του συντηρούμενου εξοπλισμού, θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή 
πιθανών παρατάσεων αυτής, με τη συχνότητα επισκέψεων που ορίζεται στην εκάστοτε ομάδα του πίνακα 
συντηρούμενου εξοπλισμού, με την κατά περίπτωση χρήση των απαιτούμενων εκ των εγχειριδίων συντήρησης του 
κατασκευαστικού οίκου ειδικών εργαλείων και διακριβωμένων οργάνων μετρήσεων – ελέγχου, από το εξειδικευμένο 
τεχνικό προσωπικό συντήρησης της αναδόχου, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς 
και των διεθνώς ισχυουσών προδιαγραφών και οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου του υποστηριζόμενου εξοπλισμού. 
Προκειμένου να διενεργείται ορθά η προληπτική συντήρηση που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος, η ανάδοχος εταιρεία 
είναι υποχρεωμένη να διαθέτει το πιο πρόσφατο πρωτόκολλο συντήρησης που προτείνεται από τον κατασκευαστικό 
οίκο καθώς και τα πιο πρόσφατα σε ισχύ εγχειρίδια συντήρησης (service manuals) και καταλόγου ανταλλακτικών 
(spare parts), ακόμη και εάν αυτά δεν βρίσκονται στην κατοχή της αναθέτουσας αρχής. 

Οι δαπάνες μετάβασης και διαμονής του τεχνικού προσωπικού της αναδόχου στην έδρα της αναθέτουσας 
αρχής, για τον ανωτέρω σκοπό, βαρύνουν αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία.  

Η ανάδοχος εταιρεία οφείλει, στα πλαίσια της διενέργειας της συντήρησης, να ακολουθεί χωρίς καμία 
τροποποίηση το τελευταίο πρωτόκολλο προληπτικής συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού, 
πραγματοποιώντας όλους τους απαιτούμενους εσωτερικούς καθαρισμούς και ελέγχους – ρυθμίσεις λειτουργίας και 
ασφαλείας του εξοπλισμού και να προβαίνει σε αντικατάσταση όλων των προβλεπόμενων ανταλλακτικών – service kits 
– αναλωσίμων συντήρησης συναρτήσει του έτους λειτουργίας του εξοπλισμού ή των ωρών λειτουργίας του, 
προκειμένου να διατηρείται ο συντηρούμενος εξοπλισμός σε άριστη λειτουργική κατάσταση και εντός των 
προβλεπομένων εκ του κατασκευαστή ορίων. 

Για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μετά το πέρας των εργασιών προληπτικής συντήρησης, η 
ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται μέσω των τεχνικών της στην έκδοση αντίστοιχου δελτίου επισκευής «Service Report» 
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο θα αναγράφονται οι επισκέψεις συντήρησης, όλες οι ενέργειες συντήρησης 
του εξοπλισμού από την πλευρά των τεχνικών της αναδόχου, οι προτάσεις τους για την βελτίωση της λειτουργίας και 
απόδοσης αυτού, θα καταγράφονται τα πάσης φύσεως υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, θα υπογράφεται δε αυτό 
αρμοδίως από την αναθέτουσα αρχή και τον υπεύθυνο τεχνικό της αναδόχου και θα κατατίθεται στο Τμήμα Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας της αναθέτουσας αρχής. 
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Η ανάδοχος εταιρεία, οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις τυχόν 
ανάγκες εκτέλεσης οποιαδήποτε επισκευής (μικρής ή ευρύτερης κλίμακας – βλάβης ή ζημίας), του συντηρούμενου 

εξοπλισμού καθώς και να υποδεικνύει τυχόν εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου, αφ ́ ενός για να 

αποφευχθούν μετέπειτα βλάβες ή/και δυσλειτουργίες και αφ ́ ετέρου για να επιτευχθούν οικονομίες για την αναθέτουσα 
αρχή. Ρητά συμφωνείται ότι παράλειψη από μέρους της αναδόχου έγκαιρης και έγγραφης προειδοποίησης της 
αναθέτουσας αρχής για απαιτούμενες επισκευές των συντηρουμένων μηχανημάτων θα εκλαμβάνεται ως πλημμελής 
εκτέλεση της σύμβασης και θα επιφέρει τις προβλεπόμενες συνέπειες εις βάρος της (πχ παρακράτηση ποινικής ρήτρας 
όπως αυτή ορίζεται στην πιο κάτω παράγραφο 7 ή ακόμη και κήρυξης της ως εκπτώτου σε περιπτώσεις σοβαρής 
πλημμέλειας, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής) και τα αντίστοιχα κόστη 
αποκατάστασης – επισκευής θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. 

Η προληπτική συντήρηση πρέπει να γίνεται σε χρόνο που δε θα παρακωλύει τη λειτουργία των τμημάτων και 
θα ενημερώνεται αντίστοιχα το Τμήμα Βιοϊατρικής της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται 
σε ανωτέρα βία ή σε απρόβλεπτους παράγοντες (π.χ εξυπηρέτηση επείγοντος περιστατικού) η διάθεση του εξοπλισμού 
θα γίνεται μετά την εξυπηρέτηση του περιστατικού θα καταγράφεται αντίστοιχα στο δελτίο επισκευής «Service Report» 
του τεχνικού της αναδόχου και δεν θα προσμετρείται στον υπολογισμό του χρόνου ακινητοποίησης. Επίσης, ο χρόνος 
που απαιτείται αποκλειστικά για τη διενέργεια των εργασιών προληπτικής συντήρησης, συμφωνείται ρητά ότι δεν 
προσμετρείται ως χρόνος ακινητοποίησης του συντηρούμενου εξοπλισμού. 

Επίσης, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, να αποστείλει στην αναθέτουσα αρχή  (Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) ημερολογιακό πρόγραμμα 
των διενεργούμενων προληπτικών συντηρήσεων, το οποίο κατόπιν σχετικής εγκρίσεως, θα είναι αυτό που θα ισχύει. 
Σε κάθε περίπτωση, έπειτα από την κατάθεση του εν λόγω προγράμματος και με γνώμονα την καλή και εύρυθμη 
λειτουργία του, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος, σε από κοινού συνεννόηση με 
την ανάδοχο εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει έγγραφη ειδοποίηση περί της αλλαγής ημερομηνίας στο 
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της αναθέτουσας αρχής. 

 

 6) Εργασίες Αποκατάστασης Βλάβης – Δυσλειτουργίας  

(Απεριόριστος Αριθμός Κλήσεων): 

Η προσέλευση του τεχνικού προσωπικού της αναδόχου για αποκατάσταση βλαβών – δυσλειτουργιών του 
συντηρούμενου εξοπλισμού, πρέπει να γίνεται εντός των ωρών που περιγράφονται στον πίνακα συντηρούμενου 
εξοπλισμού, από τη λήψη της ειδοποίησης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. 

Η ειδοποίηση της αναδόχου εταιρείας, θα γίνεται με τους τρόπους που θα υποδειχθούν από αυτή κατά την 
έναρξη της σύμβασης και ενδεικτικά μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι από τους κάτωθι: 

 

Α. Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

Β. Μέσω τηλεφωνικής κλήσεως σε τηλεφωνικό αριθμό λήψεως βλαβών 

Γ. Μέσω On-Line συστήματος καταχώρησης βλαβών που τηρεί η ανάδοχος εταιρεία 

    έπειτα από τη δημιουργία σχετικού λογαριασμού στην αναθέτουσα αρχή. 

 

Οι πιο πάνω τρόποι ενημέρωσης – ειδοποίησης για βλάβη-δυσλειτουργία, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι 365 
ημέρες το χρόνο λόγω εφημερίας της αναθέτουσας αρχής. 

Οι σχετικές εργασίες θα διενεργούνται από το τεχνικό προσωπικό της αναδόχου από Δευτέρα έως και 
Παρασκευή και από ώρα 08:00 – 16:00, εξαιρουμένων Αργιών και Σαββάτου – Κυριακής, χωρίς να καταβάλλονται 
υπερωρίες σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος με υπαιτιότητα της αναδόχου. Στις 
περιπτώσεις ειδοποίησης της αναδόχου περί βλάβης εντός των εξαιρούμενων ημερών (και όχι πριν από αυτές), ο 
χρόνος προσέλευσης της αναδόχου εταιρείας θα ξεκινά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα και με τις ώρες 
που προβλέπονται στην εκάστοτε ομάδα συντηρούμενου εξοπλισμού. 





 

 

62 

 

Επιπλέον, επιτρέπεται στην ανάδοχο να εκτελέσει εργασίες επισκευής – αποκατάστασης δυσλειτουργίας του 
συστήματος σε κάποιο από τα εξαιρούμενα χρονικά διαστήματα, όταν αποδεδειγμένα συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής ή προταθεί εκ μέρους της αναδόχου, κατόπιν ιδιαίτερης συνεννόησης και κοινής 
αποδοχής εκ μέρους των δυο συμβαλλομένων.  

Οι δαπάνες μετάβασης και διαμονής του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου στην έδρα της αναθέτουσας 
αρχής, για τον ανωτέρω σκοπό, βαρύνουν αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία. 

Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να διαθέτει άμεσα, κατά την ώρα προσέλευσης του τεχνικού προσωπικού της 
αναδόχου, το σύστημα που παρουσιάζει βλάβη ή δυσλειτουργία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση πιθανή χρονική 
καθυστέρηση θα καταγράφεται στο δελτίο τεχνικών εργασιών της αναδόχου και ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετρείται 
κατά τον υπολογισμό του χρόνου ακινητοποίησης του εν λόγω συστήματος.  

Η παροχή των υπηρεσιών από την ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής και με 
τρόπο που να μην εμποδίζεται η λειτουργία της τελευταίας. 

Η ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες που προκαλούνται από κακή χρήση ή εν γένει χρήση μη 
σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε τέτοια περίπτωση θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία της 
εξωσυμβατικής χρέωσης για εργασία και ανταλλακτικά. Ρητά συμφωνείται ότι δεν περιλαμβάνεται η επισκευή 
ελαττωματικών μερών των μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης αυτών, σε περιπτώσεις που η 
μη λειτουργία του συστήματος οφείλεται: 

Α. Σε γεγονός ανωτέρας βίας ή μη ορθής λειτουργίας των συστημάτων, όπως  αναφέρονται παρακάτω: 

➢ Πυρκαγιά 
➢ Πλημμύρα 
➢ Σεισμός 
➢ Πόλεμος 
➢ Διακοπή ρεύματος ή διακυμάνσεις της τάσης εκτός των προβλεπόμενων ορίων 
➢ Προσβολή των μηχανημάτων σε διάφορα υγρά (νερά, καφέδες, χημικά κλπ) 
➢ Κακή λειτουργία του κτιρίου, Υδραυλικών - Αποχετευτικών δικτύων 
➢ Κακή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων 
➢ Φθορά ή/και θραύση οθονών και περιβλήματος συσκευής από πτώση, κρούση κλπ 

 

Β. Σε κακή χρήση των μηχανημάτων από το προσωπικό της αναθέτουσας ή από τρίτους, όπως επίσης και 
λόγω χρήσεως των μηχανημάτων ή επεμβάσεως σε αυτά, από μη εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προς τούτο 
προσωπικό. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα γίνεται γνωστοποίηση του κόστους επισκευής και αντικατάστασης των 
απαιτούμενων ελαττωματικών μερών για την επαναφορά σε ορθή λειτουργία του συντηρούμενου εξοπλισμού με 
ιδιαίτερη γνωστοποίηση στην αναθέτουσα αρχή για την εξωσυμβατική της έγκριση αναφορικά με την αντίστοιχη 
δαπάνη. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την διαπίστωση της βλάβης έως και την εξωσυμβατική έγκριση της δαπάνης 
αποκατάστασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, δεν προσμετρείται στο χρόνο ακινητοποίησης του συντηρούμενου 
εξοπλισμού. 

 Για την αμεσότερη αποκατάσταση της βλάβης ή της δυσλειτουργίας του συντηρούμενου εξοπλισμού, 
επιτρέπεται στην ανάδοχο η εγκατάσταση συστήματος εξ’ αποστάσεως διάγνωσης και αποκατάστασης βλάβης με δικά 
της έξοδα εξοπλισμού και χωρίς άλλη ιδιαίτερη αμοιβή, πέραν της αμοιβής που διατίθεται για τη συντήρηση του 
συγκεκριμένου εξοπλισμού. Η εγκατάσταση τέτοιου συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον τεχνικά είναι 
εφικτή με βάση τις δυνατότητες του υπάρχοντος δικτύου δεδομένων ή τηλεφωνικού δικτύου της αναθέτουσας αρχής και 
δεν προκαλεί κενά ασφαλείας ή πιθανής διαρροή δεδομένων της αναθέτουσας αρχής. 

 Για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης βλάβης ή 
δυσλειτουργίας του συντηρούμενου εξοπλισμού, η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται μέσω των τεχνικών της στην έκδοση 
αντίστοιχου δελτίου επισκευής «Service Report» σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο θα αναγράφονται οι 
επισκέψεις συντήρησης, όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους, οι ενέργειες αποκατάστασής τους από την πλευρά των 
τεχνικών της αναδόχου, οι προτάσεις τους για την βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης του συντηρούμενου 
εξοπλισμού, θα καταγράφονται τα πάσης φύσεως υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, θα υπογράφεται δε αυτό αρμοδίως 
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από την αναθέτουσα αρχή και τον υπεύθυνο τεχνικό της αναδόχου και θα κατατίθεται στο Τμήμα Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας της αναθέτουσας αρχής. 

Η ανάδοχος εταιρεία, οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις τυχόν 
ανάγκες εκτέλεσης οποιαδήποτε επισκευής (μικρής ή ευρύτερης κλίμακας) (βλάβης ή ζημίας), του συντηρούμενου 

εξοπλισμού καθώς και να υποδεικνύει τυχόν εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου, αφ ́ ενός να 

αποφευχθούν βλάβες, και δυσλειτουργίες και αφ ́ ετέρου να επιτευχθούν οικονομίες για την αναθέτουσα αρχή. Ρητά 
συμφωνείται ότι παράλειψη από μέρους της αναδόχου έγκαιρης και έγγραφης προειδοποίησης της αναθέτουσας αρχής 
για απαιτούμενες επισκευές των συντηρουμένων μηχανημάτων θα εκλαμβάνεται ως πλημμελής εκτέλεση της σύμβασης 
και θα επιφέρει τις προβλεπόμενες συνέπειες εις βάρος της και τα αντίστοιχα κόστη αποκατάστασης – επισκευής.  

 

 7) Χρόνος Ακινητοποίησης Εξοπλισμού (Down-Time) – Ρήτρες: 

 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης του συντηρούμενου εξοπλισμού, συμφωνείται ρητά σε 
διακόσιες σαράντα (240) ώρες ανά συμβατικό έτος ανά ομάδα συντηρούμενου/ων μηχανήματος/των. Ως χρόνος 
ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου 
του μηχανήματος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια – αντιμετώπιση περιστατικού μετρούμενος σε 
ωρολογιακές ώρες. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από την ειδοποίηση της αναδόχου (εξαιρουμένων 
Αργιών και Σαββάτου-Κυριακής) για αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργία. 

Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν περιλαμβάνονται οι εργάσιμες ημέρες για τις οποίες συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας και για τις οποίες δεν είναι δυνατή η ανταπόκριση της αναδόχου (ενδεικτικά αναφέρονται: θεομηνίες, 
επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή η μη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων 
και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων). Για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η αναθέτουσα αρχή θα 
σταματά αυτόματα και έπειτα από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση από την ανάδοχο, την καταμέτρηση των ωρών 
ακινητοποίησης του μηχανήματος για όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση, χωρίς να θεωρείται υπεύθυνος η 
ανάδοχος δια οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζημία. Η ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 
αρχή, το ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την ανωτέρα βία. Σε περίπτωση που η διάρκεια της 
παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τον ένα (1) μήνα οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το 
δικαίωμα να ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση χωρίς άλλη αποζημίωση. 

Εάν δεν προσέλθει εμπροθέσμως το τεχνικό προσωπικό της αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών του 
(είτε σε προγραμματισμένη συντήρηση είτε κατόπιν ειδοποιήσεως της αναθέτουσας αρχής για αποκατάσταση βλάβης), 
για κάθε 24 ώρες καθυστέρησης πέραν των 240 ωρών, θα καταπίπτει εις βάρος της αναδόχου, κατόπιν αποφάσεως 
του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το 5% της προ φόρων αμοιβής. 
Η παρακράτηση των ποσών της ποινικής ρήτρας θα γίνεται με αφαίρεση από την αμοιβή ή αν αυτό δεν είναι επαρκές 
από την εγγυητική επιστολή είτε τέλος με κάθε νόμιμο μέσο. Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί 
παράλληλα και το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης της αναδόχου έκπτωτου. 

Σε περίπτωση που η ανάδοχος έχει την δυνατότητα για έστω και προσωρινή αποκατάσταση της καλής και 
ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος ή μπορεί να παρέχει μηχάνημα αντικατάστασης ιδίων ή ανώτερων 
δυνατοτήτων με το καλυπτόμενο από τη σύμβαση συντήρησης, ώστε να καλύψει την ανάγκη χρήσης της αναθέτουσας, 
τότε θα σταματά η προσμέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης μηχανήματος (down time) και δεν θα ενεργοποιείται η 
όποια ρήτρα. 

Επιπλέον, εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα στον εξοπλισμό την τελευταία ημέρα συντηρήσεως και 
εφόσον έχει ενημερωθεί αρμοδίως και εγκαίρως η ανάδοχος εταιρεία, η τελευταία οφείλει να μεταβεί για να 
αποκαταστήσει τη βλάβη και πέραν των συμβατικών ημερομηνιών χωρίς άλλη ιδιαίτερη αμοιβή. Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί διάγνωση της βλάβης εντός των συμβατικών ημερομηνιών, πλην όμως για 
λόγους ανωτέρας βίας (πχ μη έγκαιρος χρόνος παράδοσης ανταλλακτικού) δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της 
βλάβης και η παράδοση του εξοπλισμού σε άριστη κατάσταση κατά τη λήξη της συμβατικής περιόδου. 

Σε περίπτωση που ο συντηρούμενος εξοπλισμός είναι αποδεδειγμένα σε κατάσταση λήξης διάρκειας ζωής – 
End of Life (μέσω αντίστοιχης βεβαίωσης του κατασκευαστή) και η αποκατάσταση τυχόν βλάβης ή συντήρησής του δεν 
είναι δυνατή λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης του απαιτούμενου ανταλλακτικού από τον οίκο κατασκευής και τη 
διαθέσιμη παρακαταθήκη γνησίων ανταλλακτικών της αναδόχου, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή τυχόν 
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παρατάσεων αυτής, η σύμβαση θα λύεται αυτομάτως και αζημίως για αμφότερους τους συμβαλλόμενους, κατόπιν 
σχετικής έγγραφης ενημέρωσης της αναδόχου εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η τιμολόγηση θα διακόπτεται από την 
ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης έως και την ημερομηνία λήξεως ισχύος της σύμβασης. Στην περίπτωση που η 
σύμβαση συντήρησης καλύπτει και άλλο συντηρούμενο εξοπλισμό, θα εξακολουθήσει να ισχύει για τον υπόλοιπο 
συντηρούμενο εξοπλισμό, εφόσον αυτός μπορεί να συντηρηθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους συντήρησης. 

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

 1) Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύμβασης θα γίνονται με ασφαλή τρόπο τόσο για τα 
μηχανήματα όσο και για το σύνολο των παρευρισκομένων στους χώρους της αναθέτουσας αρχής. Η ανάδοχος εταιρεία 
είναι υποχρεωμένη να τηρεί μεθόδους και μέσα που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, καθώς 
επίσης και μη εκρηκτικών, τοξικών ή εύφλεκτων υλικών. 

Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών με τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως απαραίτητη 
και δεν μπορεί επ’ ουδενί να παρακαμφθεί, θα πρέπει η ανάδοχος εταιρεία να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
μην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις και αφού παράλληλα το έχει γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία 
όμως (αναθέτουσα αρχή) σε καμία περίπτωση δε θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και μέσων αυτών καθώς και όποιου 
αποτελέσματος προκύψει από αυτά. 

Η ανάδοχος εταιρεία είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για κάθε ζημία ή βλάβη σε πράγματα και εν 
γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή μη, που θα συμβεί σε προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, των 
ασφαλισμένων της και της αναδόχου εταιρείας ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός της αναθέτουσας αρχής, εφόσον τα 
παραπάνω προκύψουν κατά τη διάρκεια ή / και εξαιτίας των εργασιών (συντήρησης, επισκευών, αναβαθμίσεων ή 
όποιων άλλων εργασιών προβλέπονται στη σύμβαση) ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής 
συντήρησης. 

Επιπλέον η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι ασφαλισμένη για όλες τις παραπάνω πιθανές αποζημιώσεις 
που θα προκύψουν και ιδιαίτερα για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και προς απόδειξη των ανωτέρω θα καταθέτει 
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για όσες υποχρεώσεις απορρέουν από 
τους όρους της σύμβασης συντήρησης. 

 

2) Η προσφορά, επί ποινή απορρίψεως, θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει πλήρη και συνεχή αρίθμηση των 
σελίδων της σε επίπεδο ακεραίων αριθμών. 

3) Η προσφορά, επί ποινή απορρίψεως, θα συνοδεύεται απαραίτητα από Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών 
Προδιαγραφών υπό μορφή πίνακα, όπου στην αριστερή στήλη θα αναγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή και στη 
δεξιά στήλη θα κατατίθεται η Συμμόρφωση της Αναδόχου Εταιρείας, αποδεικνυόμενη από παραπομπή/ές στην 
προσφορά της. Η Συμμόρφωση της Αναδόχου Εταιρείας δεν θα πρέπει να γίνεται με μονολεκτικό τρόπο (πχ ΝΑΙ ή ΟΧΙ, 
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ή ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ). 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η παρούσα Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων από τρίτο μέρος και οι απαιτήσεις προστασίας δεδομένων (εφεξής η 

«Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων») συνάπτεται μεταξύ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ 

& ΜΟΛΑΩΝ με επίσημη έδρα Σπάρτη με Α.Φ.Μ. 999344780,  Δ.O.Y: Σπάρτης (στο εξής «Πελάτης»), όπως 

εκπροσωπείται από την κα Παπαγεωργίου Ευδοξία του Κων/νου και της εταιρείας ……….. με έδρα ………… με ΑΦΜ 

……..,  Δ.O.Y: ……… (στο εξής «Εταιρεία»), όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από ……….  και 

τίθεται σε ισχύ από την 25η Μαΐου 2018 («Ημερομηνία ισχύος»). Τα πρόσωπα που υπογράφουν την παρούσα 

Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων δηλώνουν ότι έχουν εξουσιοδοτηθεί να υπογράφουν για λογαριασμό των 

αντίστοιχων εταιρειών τους. Ο Πελάτης και η Εταιρεία φερόμενοι στο εξής ως «ο Συμβαλλόμενος» όταν πρόκειται για 

έκαστο μεμονωμένα και «οι Συμβαλλόμενοι» όταν είναι από κοινού. 





 

 

65 

 

Η παρούσα Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων ενσωματώνεται στην υπ’ αρ. ….. σύμβαση από …… μεταξύ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ και ……… και οι διατάξεις αυτής εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε 

επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, που έχουν παρασχεθεί από τον Πελάτη, προβαίνει η Εταιρεία από την 25η 

Μαΐου 2018. Εκτός από τις τροποποιήσεις που έγιναν από την παρούσα Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων, όλοι οι 

όροι και οι προϋποθέσεις της Σύμβασης θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ. 

1. Εμπιστευτικές Πληροφορίες 

1.1. Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν με την παρούσα ότι όλες οι πληροφορίες του ενός προς τον άλλο, που έχουν ήδη 

καταστεί γνωστές στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης Υποστήριξης ή πρόκειται να αποκαλυφθούν κατά την 

εκτέλεσή της, είναι και θα παραμείνουν εμπιστευτικού περιεχομένου, δεν θα χρησιμοποιηθούν, ούτε συνολικά ούτε 

μερικά από τα τους Συμβαλλόμενους, τους υπαλλήλους τους, συμβούλους και εκπροσώπους τους, παρά μόνο από 

αυτούς που είναι αναγκαίο να έχουν πρόσβαση σε αυτές και στο μέτρο που είναι τούτο αναγκαίο αποκλειστικά και 

μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας, δεν θα αποθηκευτούν σε αρχείο του ετέρου μέρους παρά μόνον 

για τις ανάγκες της σύμβασης και πέραν τούτου δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας εξαγωγής (με ή χωρίς την 

χρήση αυτοματοποιημένων μεθόδων), διαβίβασης, διάδοσης ή άλλης μορφής προφορικής ή γραπτής διάθεσης, ή 

συσχέτισης, ή συνδυασμού, ή διασύνδεσής των.  

1.2.Ειδικότερα, εμπιστευτική θα θεωρείται κάθε πληροφορία που από τη φύση της ή υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες 

μπορεί να θεωρηθεί εμπιστευτική ή η οποία χαρακτηρίζεται ως τέτοια από το συμβαλλόμενο μέρος, ενδεικτικά δε και 

όχι περιοριστικά τεχνικές και επιχειρηματικές πληροφορίες, εμπορικά και βιομηχανικά πρότυπα, διαδικασίες, 

προδιαγραφές, οδηγίες τεχνικές, μέθοδοι παραγωγής, ανάπτυξης, λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης, σχέδια, 

διαγράμματα, δεδομένα, αρχεία προσώπων ή πραγμάτων, υποδείγματα ή/και οποιαδήποτε άλλα μέσα διάδοσης 

τέτοιων πληροφοριών και τεχνικών. 

1.3. Εμπιστευτικές δεν είναι οι πληροφορίες οι οποίες είτε είναι ήδη ή έχουν καταστεί κοινώς γνωστές χωρίς 

υπαιτιότητα του αντισυμβαλλομένου ή παραβίαση συμβατικής του υποχρέωσης, είτε βρίσκονται στην κατοχή του 

αντισυμβαλλόμενου πριν από την ανακοίνωσή τους από τον συμβαλλόμενο, είτε έχουν δοθεί στο αντισυμβαλλόμενο 

μέρος ανεξάρτητα από τρίτο μέρος που δεν δεσμεύεται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας είτε έχουν δημιουργηθεί από 

το αντισυμβαλλόμενο μέρος ανεξάρτητα, χωρίς τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών του άλλου μέρους, είτε έχουν 

δοθεί προς δημοσίευση με την έγκριση του άλλου Συμβαλλομένου, είτε μπορούν να αποκτηθούν από δημόσια 

προσβάσιμες πηγές. Εμπιστευτική παύει να είναι μία πληροφορία όταν το μεγαλύτερο τμήμα της ή τα συστατικά της 

είναι ή γίνουν γνωστά σε τρίτους. 

1.4. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας και όσα προβλέπονται στο άρθρο αυτό διατηρούνται και μετά την με οποιοδήποτε 

τρόπο καταγγελία ή παύση ισχύος της παρούσας για διάστημα ενός έτους. 

2. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

2.1. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Υποστήριξης, όπως τροποποιείται από την παρούσα, η Εταιρεία ενεργεί ως 

Εκτελών την Επεξεργασία, καθώς επεξεργάζεται για λογαριασμό του Πελάτη («Υπεύθυνου Επεξεργασίας») τα 

προσωπικά δεδομένα που της κοινοποιούνται ή με οποιοδήποτε τρόπο της παρέχονται από τον Πελάτη.  
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2.2. Η επεξεργασία των Δεδομένων γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς εκτέλεσης των υπηρεσιών 

της Συμβάσεως Υποστήριξης. Τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση η Εταιρεία προέρχονται από πελάτες, 

εργαζομένους και τυχόν συνεργάτες του Πελάτη. 

2.3. Η Εταιρεία γνωρίζει και συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ και εν γένει το εθνικό και 

κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε πράξη 

(κατευθυντήρια γραμμή, απόφαση, οδηγία, γνωμοδότηση κ.λπ.) που εκδίδεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΑΠΔΠΧ), Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (πρώην Ομάδα του 

άρθρου 29).  

2.4. Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Πελάτη και θα 

ενημερώνει αμέσως τον Πελάτη αν, κατά την άποψη της, κάποια εντολή του παραβιάζει τον Κανονισμό και εν γένει το 

εθνικό και κανονιστικό νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επεξεργάζεται μόνο 

εκείνα τα δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών της. Δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα ούτε 

σε τρίτα μέρη, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης εντολής του Πελάτη, ούτε εκτός Ελλάδας. Δεν επεξεργάζεται 

και δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που απαιτούνται για την παροχή των 

υπηρεσιών της και μόνο στο βαθμό που καθίσταται αναγκαίο. 

2.5. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα (εργαζόμενοι ή προστεθέντες) που είναι εξουσιοδοτημένα να 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της Σύμβασης:  

• παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του 

απορρήτου, 

• τελούν υπό την άμεση εποπτεία της Εταιρείας, 

• έχουν ενημερωθεί και δεσμευθεί εκ των προτέρων ως προς την εμπιστευτικότητα των εν λόγω δεδομένων, 

• έχουν υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας με την εταιρεία  

• έχουν λάβει γνώση και ακολουθούν τις εντολές του Πελάτη αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, 

• λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

• γνωρίζουν και εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων,  

• αναγνωρίζουν ότι ενδέχεται να υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων 

τους. 

2.6. Η Εταιρεία δε θα αναθέτει όλο ή μέρος του έργου σε συνεργάτες της/εργολάβους παρά μόνο μετά από 

προηγούμενη ενημέρωση και έγγραφη συναίνεση του Πελάτη. Η Εταιρεία οφείλει να διασφαλίσει ότι τυχόν συνεργάτες 

ή/και εργολάβοι της έχουν κατ’ ελάχιστο όσον αφορά την προστασία των δεδομένων τις υποχρεώσεις που προβλέπει η 

παρούσα σύμβαση για την Εταιρεία. Όταν οι συνεργάτες/ εργολάβοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ως άνω 

υποχρεώσεις τους η Εταιρεία είναι πλήρως υπόλογη έναντι του Πελάτη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών. 

3. Παροχή αρωγής προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 

3.1. Η Εταιρεία δεσμεύεται:  
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• να συνεργάζεται, βοηθά και παρέχει στον Πελάτη κάθε απαραίτητη πληροφορία προκειμένου αυτός να τηρήσει τις 

υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Νομοθετικό Πλαίσιο και να συμμορφωθεί με τις οδηγίες ή τις αποφάσεις 

της ΑΠΔΠΧ,  

• να βοηθά τον Πελάτη να αποδείξει τη συμμόρφωση του με το Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο στις αρμόδιες 

αρχές. 

• να συνδράμει τον Πελάτη στη διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου και να λάβει μέτρα μετριασμού για την 

αντιμετώπιση των κινδύνων που τυχόν εντοπίσθηκαν σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

• να επικουρεί τον Πελάτη στην εκπλήρωση της υποχρέωσης του να απαντά στα αιτήματα των υποκειμένων προς 

άσκηση των δικαιωμάτων τους.  

• να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες και κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, για να αποτρέπει την επανάληψη 

παραβίασης ασφάλειας δεδομένων 

4. Διατήρηση Αρχείων Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας 

4.1. Η Εταιρεία οφείλει να διατηρεί αρχεία («Αρχείο των δραστηριοτήτων της επεξεργασίας»), αναφορικά με την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιεί για λογαριασμού του Πελάτη και να τα θέτει στη διάθεση της 

ΑΠΔΠΧ και του Πελάτη εφόσον της ζητηθεί. Αυτά τα αρχεία, θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να περιλαμβάνουν: 

• Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας, κάθε Υπεύθυνου επεξεργασίας για λογαριασμό του οποίου 

ενεργεί η Εταιρεία, δηλαδή του Πελάτη, καθώς και του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων,  

• Τις κατηγορίες επεξεργασιών που διενεργούνται για λογαριασμό κάθε Υπεύθυνου Επεξεργασίας,  

• Ότι δεν γίνονται διαβιβάσεις δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ. 

• Όπου είναι εφικτό, μια γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας. 

5. Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

5.1. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση του 

απορρήτου των επικοινωνιών, για να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών 

δεδομένων και κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια αλλά και εν γένει για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 

φυσικών προσώπων. 

5.2. Τα μέτρα αυτά πρέπει να ενημερώνονται από την Εταιρεία σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση την κατάσταση 

της τεχνολογίας και τυχόν περιστατικά. Γι’ αυτό λαμβάνει μέτρα διασφάλισης της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας 

των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, εκπονεί σχέδιο αποκατάστασης της 

διαθεσιμότητας των δεδομένων σε περίπτωση τεχνικού συμβάντος και προβαίνει σε τακτική δοκιμή, εκτίμηση και 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνει. 

5.3. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης, ο Εκτελών την επεξεργασία θα κρυπτογραφεί τα Δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση και σε κάθε περίπτωση (i) όταν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται ή 

εκπέμπονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ηλεκτρονικά εκτός του συστήματος του Εκτελούντος την επεξεργασία, (ii) 
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στο βαθμό που χρησιμοποιούνται οποιεσδήποτε φορητές συσκευές για την επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και (iii) σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο. 

5.4. Η Εταιρεία δεν πρέπει, είτε μέσω ενεργειών ή / και παραλείψεων, να θέσει σε κίνδυνο κατά παράβαση του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

6. Δικαιώματα επιθεώρησης και ελέγχου 

6.1. Η Εταιρεία θα επιτρέπει και θα διευκολύνει εποπτικούς ελέγχους που διεξάγονται από τον Πελάτη ή τρίτους κατ’ 

εντολή αυτού. Θα παρέχει στον Πελάτη όλα τα απαραίτητα υλικά, έγγραφα, εκτιμήσεις, άλλες πληροφορίες, καθώς και 

πρόσβαση σε συστήματα, αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας, αρχεία καταγραφής παραβιάσεων που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στον Πελάτη να επιβεβαιώσει ότι η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

αυτή τη Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων και τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ.  

6.2. Μετά την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου που διεξάγεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων, 

ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα να ειδοποιεί την Εταιρεία εγγράφως για τυχόν υποτιθέμενους κινδύνους ή απειλές που 

εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου. Στο βαθμό που υπάρχουν τέτοια Θέματα ασφαλείας και αποτελούν 

ευθύνη του Εκτελούντος την Επεξεργασία, ο Εκτελών την Επεξεργασία εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της 

εν λόγω γραπτής ειδοποίησης, είτε θα διορθώσει τέτοια Θέματα ασφαλείας είτε θα παρέχει στον Πελάτη σχέδιο 

αποδεκτό από τον Πελάτη για την αποκατάσταση των Θεμάτων ασφαλείας. Εάν (i) τα Θέματα ασφαλείας δεν 

διορθωθούν ή (ii) εάν δεν συμφωνηθεί ένα αποδεκτό σχέδιο διόρθωσης τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ή 

(iii) αν ένα αποδεκτό σχέδιο δεν εκτελείται σύμφωνα με το πρόγραμμά του, ο Πελάτης δύναται, δίνοντας στον 

Εκτελούντα την επεξεργασία γραπτή ειδοποίηση, να τερματίσει αμέσως τη Σύμβαση εν όλω ή εν μέρει και να απαιτήσει 

από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία αναλογική επιστροφή των τελών που καταβλήθηκαν ή πρέπει να καταβληθούν 

δυνάμει αυτής της Σύμβασης, τα οποία ο Εκτελών την επεξεργασία θα παραδίδει στον Πελάτη εντός τριάντα (30) 

ημερών. 

7. Υποχρεώσεις ειδοποίησης 

7.1. Η Εταιρεία ειδοποιεί τον Πελάτη αμελλητί και το αργότερο εντός 24 ωρών για κάθε παραβίαση προσωπικών 

δεδομένων που θα πέσει στην αντίληψή της ή οποιαδήποτε υποψία τέτοιου περιστατικού.  

Η ειδοποίηση θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει:  

• τη φύση της παραβίασης,  

• όπου είναι δυνατό των κατηγοριών και τον κατά προσέγγιση αριθμό των επηρεαζόμενων υποκειμένων,  

• των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων αρχείων προσωπικών δεδομένων, 

• το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας προσώπου από το οποίο μπορούν να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες 

• περιγραφή των ενδεχόμενων συνεπειών της παραβίασης, 

• περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της παραβίασης, αλλά και όσον προτείνονται να 

ληφθούν για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών, 

• οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να ζητηθεί από τον Πελάτη σε σχέση με την παραβίαση 

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δημόσια γνωστοποίηση ή ανακοίνωση της παραβίασης προσωπικών 

δεδομένων, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Πελάτη. 
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7.2. Εάν η Εταιρεία γίνει αποδέκτης οποιουδήποτε δεσμευτικού κατά νόμο αιτήματος για αποκάλυψη των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από κάποια Αρχή (εκτός εάν υπάρχει απαγόρευση εκ του νόμου προς τούτο όπως συμβαίνει 

στην περίπτωση διατήρησης της εμπιστευτικότητας της έρευνας σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο) θα ενημερώσει άμεσα 

τον Πελάτη και θα πληροφορήσει τις δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ότι θα πρέπει να αποστέλλουν τα αιτήματά τους 

απευθείας στον Πελάτη. 

7.3 Για κάθε αίτημα της ΑΠΔΠΧ με το οποίο ζητείται η συνδρομή της Εταιρείας αναφορικά με την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία θα ενημερώσει τον Πελάτη. Σε αυτή τη περίπτωση, οι Συμβαλλόμενοι θα έρθουν 

σε συνεννόηση ως προς την προβλεπόμενη απάντηση στην ΑΠΔΠΧ. 

8. Διατήρηση και επιστροφή των καλυπτόμενων δεδομένων 

8.1. Η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 

Υπηρεσιών της. Οποιαδήποτε εκτελεσθείσα εργασία με προσωπικά δεδομένα (υποκειμένων) διαγράφεται, μόλις 

επιλυθεί το πρόβλημα για το οποίο στάλθηκε. 

8.2. Η Εταιρεία οφείλει να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με όσα ορίζονται στις πολιτικές διατήρησης 

προσωπικών δεδομένων και κάθε φορά που θα κρίνεται αναγκαίο από τον Πελάτη. 

8.3. Κατά τη λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης η Εταιρεία αναλαμβάνει να επιστρέψει στον Πελάτη 

όλα τα αρχεία με Προσωπικά Δεδομένα που έχει λάβει από αυτόν σε οποιαδήποτε μορφή και αν είναι αυτά χωρίς να 

κρατήσει αντίγραφα, αλλά και να διαγράψει και καταστρέψει κάθε σχετικό έγγραφο ή άλλο μέσο, στο οποίο βρίσκονται 

Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία έλαβε στα πλαίσια της παρούσης συμβάσεως, εκτός εάν το εφαρμοστέο δίκαιο 

απαιτεί την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση, 

οφείλει να ενημερώσει τον Πελάτη για τη συγκεκριμένη νομική απαίτηση πριν από την έναρξη της επεξεργασίας. 

9. Ευθύνη 

9.1. Η Εταιρεία εγγυάται στον Πελάτη ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της Σύμβασης Υποστήριξης, όπως 

τροποποιείται από την παρούσα, θα εκτελούνται ορθά και σύμφωνα με τους κανόνες καλής πρακτικής και όσων 

συμφωνούνται στην παρούσα. 

9.2. Η Εταιρεία ευθύνεται, κατά την εκτέλεση της παρούσας, για πράξεις ή παραλείψεις των εργαζομένων της και εν 

γένει των προστηθέντων της και για την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών της. 

9.3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και να μην διενεργεί οποιαδήποτε πράξη μη 

σύννομη ή να παραλείπει να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια.  

9.4. Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Πελάτη για ζημίες προερχόμενες από την εκ μέρους της ή εκ μέρους των στελεχών 

ή υπαλλήλων ή συνεργατών της (βοηθών εκπληρώσεως ή προστεθέντων) παράβαση του Κανονισμού 679/2018/ΕΕ και 

εν γένει του ισχύοντος εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών ή των νομίμων εντολών, συμπεριλαμβανομένων των 

προστίμων που ήθελε επιβάλλει η ΑΠΔΠΧ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                                 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 





 

 

70 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

►ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ  ΤΙΜΗΣ  
 

Α/Α 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Μονάδα 

Μέτρησης 

 

Ποσότητα 

Τιμή χωρίς 
Φ.Π.Α 

 

Φ.Π.Α 

Τιμή 

με Φ.Π.Α 

       

       

       

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης   

Α/Α Χαρακτηριστικά – Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

     

     

     

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΕΕΕΣ  

Σε συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο της διακήρυξης περιλαμβάνονται:  
1. Υπόδειγμα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Συμβάσεων της διακήρυξης σε μορφή αρχείου pdf, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστό της μέρος, όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 
4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με τον νόμο 4497/2017.  
 
2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Συμβάσεων της διακήρυξης, σε μορφή αρχείου .xml, το οποίο θα 
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι οικονομικοί φορείς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Τηλέφωνο επικοινωνίας, fax) :  
Ημερομηνία έκδοσης :  
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ  
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 
………………..ευρώ και ολογράφως………………………..υπέρ της εταιρείας…………………………… ή σε περίπτωση 
ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)…………………….β)………………….κλπ, ατομικά και για κάθε μία από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της 
ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της……/………/……….., 
για την ανάδειξη αναδόχου για το Έργο : « ……………….», σύμφωνα με την υπ' αρ. …/……… διακήρυξη σας.  
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.  
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 
869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία)……………………..δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται στο 
ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να 
σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις 
οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού 
γίνεται με μόνη τη δήλωση σας.  
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 
της (εταιρείας)…………………………………ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή 
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, 
ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.  
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ……….../……../……….. οπότε και θα 
επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την 
Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε 
υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 
αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.  
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου  
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2  
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Τηλέφωνο επικοινωνίας, fax) :  
Ημερομηνία έκδοσης :  
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΩ  
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………….. και ολογράφως ………………………….. υπέρ της εταιρείας …………………………ή σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)………………………..β)………………………… ατομικά και για 
κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως 
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ………………………………… 
σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της……/………/………… με αντικείμενο το Έργο : « 
……………………..», σύμφωνα με την υπ' αρ. ……./………. διακήρυξη σας ΣΥΜΒΑΣΗ :  
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το 
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη 
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 
869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 
γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) …………………………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται 
στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή 
υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της 
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που μας το 
ζητήσετε.  
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης 
της (εταιρείας)................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή 
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση 
αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.  
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ 
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη 
εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της 
εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας 
πριν από την ημερομηνία λήξης της.  
6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από 
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 

 

                                  

-  ΤΗΛ. 2731093364 – FAX. 27                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                                                 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ   

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ. ……/202… 

 

 

Αριθμός Απόφασης Έγκρισης: -  

Α.Δ.Α: - 

 

Αριθμός Απόφασης Δέσμευσης Πίστωσης (Β.Ε.Ε.Π):  

Α.Α - 

Α.Δ.Α: -  

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ  

 

& 

 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   «ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» 

 

 Για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη  

του «συστήματος» 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ: Συμβατικού Τιμήματος  ………….€ 
πλέον Φ.Π.Α 24%* ήτοι ……………€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
24%*. 

* (ή οποιοδήποτε άλλου ποσοστού ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης) 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ «Συστήματος Ι/Ε – Πλήρης Περιγραφή» 

 

Συμβατικού Τιμήματος ποσού ► 0.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

  

 

Οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

Αφενός 

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας που εδρεύει στη Σπάρτη και 

εκπροσωπείται νόμιμα και από τη Διοικήτριά του κ. Παπαγεωργίου Ευδοξία του Κωνσταντίνου, 

νομίμως διορισμένη, δυνάμει της υπ’ αρ. Γ.4β/Γ.Π.οικ. 51207/13.08.2020 (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. 

647/19.08.2020) κοινής Υπουργικής απόφασης για την υπογραφή της παρούσας και  στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως η «Αναθέτουσα Αρχή» 

 

και αφετέρου 

 

2. Η «Μορφή Εταιρείας» εταιρεία υπό την επωνυμία «Επωνυμία Εταιρείας» με διακριτικό τίτλο 

«διακριτικός τίτλος εταιρείας σύμφωνα με ΓΕΜΗ», που εδρεύει στο/η «περιοχή», «οδός», 

«αριθμός», «Τ.Κ» «Α.Φ.Μ.», «Δ.Ο.Υ.», νομίμως εκπροσωπούμενη από «όνομα/ονόματα νόμιμου 

εκπροσώπου εταιρείας με πατρώνυμο», σύμφωνα και με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………………… 

Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ., στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως 

η «Ανάδοχος»,  

Λαμβάνοντας υπόψη : 

 

1. Την με αριθμό ………………. Διακήρυξη του Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

2. Την με αριθμό ………………….. προσφορά της Αναδόχου εταιρείας …………………... 

3. Την με αριθμό ……… απόφαση ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΑ: …………………). 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου …..………… Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης του Γ. Ν. Λακωνίας - Ν. Μ. 

Σπάρτης (ΑΔΑ: …………………………). 

 

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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ΑΡΘΡΟ 1
ο
 – Στοιχεία Κατακύρωσης / Συντηρούμενου Εξοπλισμού: 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, έχοντας υπόψη του την υπ’ 

αριθμ. «αριθμός απόφασης, θέμα » απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:………………….) και την 

απόφαση δέσμευσης πίστωσης καταχωρημένης με α.α «α/α Δέσμευσης πίστωσης» στο βιβλίο Β.Ε.Ε.Π 

(Α.Δ.Α ………………….), αναθέτει στην ανάδοχο τη συντήρηση και την επισκευή των κάτωθι: 

 

Πίνακας Συντηρούμενου Εξοπλισμού  

(σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα. Επαναλαμβάνεται για κάθε επιπλέον ομάδα συντηρούμενου 

εξοπλισμού) 

 

ΟΜΑΔΑ «Αύξων Αριθμός Ομάδας – Ονομασία Ομάδας σύμφωνα με τη Διακήρυξη»:  

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

Αριθμός Σειράς 
(Serial Number) 

Εργασίες 
Προληπτικής 
Συντήρησης – 

Επισκευής 

Κάλυψη 
Ανταλλακτικών 

(Προληπτικής – 
Αναλώσιμα 

Προληπτικής – 
Service Kits) 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 
ΚΛΗΣΗ 
(ΩΡΕΣ) 

Είδος Ι/Ε (π.χ 
Χειρουργική Τράπεζα), 
κατασκευαστικός οίκος, 

μοντέλο  

Αριθμός 
Συντηρούμενων 

τεμαχίων 

Αριθμός Σειράς του 
συντηρούμενου Ι/Ε 

Προληπτικής 
(αριθμός 

επισκέψεων/έτος)  

 

ή  

 

Προληπτικής 

(αριθμός 
επισκέψεων/έτος) 

– Απεριόριστες 
Επισκευής 

Πλήρης Κάλυψη 

 

ή 

 

Χωρίς Ανταλλακτικά 
(Έλεγχος Καλής 

Λειτουργίας) 

 

ή 

 

Προληπτικής 

 

24 ώρες 

 

ή 

 

48 ώρες  

 

ή  

 

72 ώρες 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 - Χώρος Παροχής Υπηρεσιών:  

Ο χώρος διεξαγωγής των προληπτικών συντηρήσεων και της αποκατάστασης βλαβών - 

δυσλειτουργιών του υπό συντήρηση εξοπλισμού, ορίζεται το Γ.Ν Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα 

Σπάρτης.  

Η πιθανή μεταφορά συντηρούμενου συστήματος σε εγκεκριμένο εργαστήριο της Αναδόχου μπορεί να 

γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι για το πρόβλημα η Ανάδοχος εκτιμά πως δεν επιλύεται διαφορετικά 
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και εφόσον υπάρξει έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας αρχής. Πιθανά αμφίδρομα μεταφορικά έξοδα 

σε αυτή την περίπτωση, βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία.       

ΑΡΘΡΟ 3ο - Πρόσβαση στο συντηρούμενο σύστημα / Εφαρμογή Διορθωτικών Ενεργειών Ασφάλειας: 

Η Ανάδοχος εταιρεία, με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, υποχρεούται να διαθέτει πλήρη 

πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες του προς συντήρηση εξοπλισμού καθώς και στο λογισμικό που φέρει 

αυτός (εάν απαιτείται για την απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης).  

Επίσης, η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να εφαρμόζει όλες τις αναβαθμίσεις λογισμικού, που 

εξαγγέλλονται από τον κατασκευαστικό οίκο, καθώς και τις όποιες διορθωτικές ενέργειες ασφαλείας 

(υλικού και λογισμικού) εξαγγέλλονται από τον κατασκευαστικό οίκο ή άλλη υπεύθυνη για το σκοπό 

Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Κανονιστική Αρχή. Πιθανή προκύπτουσα για τον παραπάνω λόγο δαπάνη 

(πρόσβασης, προμήθειας λογισμικού και αναβαθμίσεων αυτού) επιβαρύνει αποκλειστικά την Ανάδοχο 

εταιρεία. Είναι δε υποχρεωμένη, να παραδίδει με το πέρας της Σύμβασης τον εξοπλισμό σε άριστη 

λειτουργική κατάσταση και να γνωρίζει στην Αναθέτουσα αρχή τυχόν κωδικούς ασφαλείας που 

χρησιμοποίησε κατά το συμβατικό διάστημα για την άρση της πρόσβασης στον εξοπλισμό σε τρίτους. 

Επιπλέον, η Ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης για την 

ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων ασθενούς που βρίσκονται αποθηκευμένα εντός του εξοπλισμού ή 

του παρελκόμενου εξοπλισμού που συνδέεται με αυτόν από πιθανή διαρροή, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και το σχέδιο σύμβασης επεξεργασίας δεδομένων 

από τρίτο μέρος και απαιτήσεις προστασίας δεδομένων της Αναθέτουσας αρχής, όπως αυτό 

παρουσιάζεται στο σχετικό Παράρτημα Α και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 - Ανταλλακτικά Συντηρήσεων / Επισκευών:   

Η Ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη για το σκοπό των προληπτικών συντηρήσεων ή επισκευών, 

να χρησιμοποιεί γνήσια ή συμβατά καινούργια αμεταχείριστα ανταλλακτικά – service kits και αναλώσιμα 

συντήρησης ή εγκεκριμένα από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικά – service kits και αναλώσιμα 

συντήρησης καθώς και να διατηρεί επαρκές απόθεμα αυτών στην αποθήκη της για την άμεση 

εξυπηρέτηση της Αναθέτουσας αρχής. Για τα χρησιμοποιούμενα ως άνω υλικά, θα παρέχεται ο 

αντίστοιχος χρόνος εγγύησης που ορίζεται από τον κατασκευαστικό οίκο του συντηρούμενου εξοπλισμού. 

Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η πλήρης κάλυψη ανταλλακτικών από την ανάδοχο, τότε 

για το σύνολο των εξαιρούμενων της κάλυψης εκ της Σύμβασης ανταλλακτικών η Ανάδοχος οφείλει να 

ακολουθήσει τον τιμοκατάλογο ειδών και τιμών αυτών που αναγράφεται στο Παράρτημα Β της παρούσας 

Σύμβασης για όλο το συμβατικό διάστημα και τις τυχόν παρατάσεις αυτού. 
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Η Ανάδοχος εταιρεία, οφείλει να ακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης τον τρόπο 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού της καθώς και των συστημάτων ανίχνευσης που θα είναι σε θέση 

να εφαρμόσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης συντήρησης και έχει δηλώσει με την αντίστοιχη τεχνική 

της προσφορά. Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διασταυρώσει με κάθε 

πρόσφορο τρόπο την γνησιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης συντήρησης ή και τυχόν παρατάσεων αυτής.  

Επιπλέον, η Ανάδοχος εταιρεία οφείλει σε περίπτωση αλλαγής, εκ μέρους του κατασκευαστικού 

οίκου, του κωδικού αριθμού οποιουδήποτε εξαρτήματος συγκριτικά με αυτόν που αναγράφεται στον 

επίσημο κατάλογο εξαρτημάτων και υλικών (spare parts list) να το γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα αρχή, 

μέσω επιστολής του κατασκευαστικού οίκου περί της ανωτέρω αλλαγής, καθώς και τον νέο κωδικό που το 

υλικό αυτό πλέον λαμβάνει.  

 Τα ανταλλακτικά και υλικά συντήρησης που αντικαθίστανται κατά τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης καθώς και των πιθανών παρατάσεων αυτής και τα οποία χρήζουν λόγω της επικινδυνότητάς 

τους απόρριψη με ιδιαίτερες διαδικασίες ανακύκλωσης, θα αποδίδονται στην Ανάδοχο εταιρεία προς 

ανακύκλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα για το θέμα, από την Εθνική – Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις 

οδηγίες του κατασκευαστή του συντηρούμενου εξοπλισμού (πιθανά κόστη που προκύπτουν από τη 

διαδικασία της ανακύκλωσης βαρύνουν την Ανάδοχο εταιρεία). Σε κάθε όμως περίπτωση, αυτά θα 

επιδεικνύονται μετά το πέρας εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή επισκευής και προ της απόρριψής τους, 

είτε σε Τεχνικό της Αναθέτουσας αρχής, είτε στην Επιτροπή Παραλαβής των Εργασιών που έχει ορισθεί 

από την Αναθέτουσα αρχή, είτε στο προσωπικό του Τμήματος / Κλινικής λειτουργίας του συντηρούμενου 

εξοπλισμού και θα καταγράφονται στο αντίστοιχο δελτίο εργασίας με την υποσημείωση της επιστροφής 

προς ανακύκλωση. 

ΑΡΘΡΟ 5ο - Εργασίες Προληπτικής Συντήρησης:  

Η προληπτική συντήρηση του συντηρούμενου εξοπλισμού, θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης ή πιθανών παρατάσεων αυτής, με τη συχνότητα επισκέψεων που ορίζεται στην εκάστοτε 

ομάδα και είδος του πίνακα συντηρούμενου εξοπλισμού, με την κατά περίπτωση χρήση των 

απαιτούμενων εκ των εγχειριδίων συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου ειδικών εργαλείων και 

διακριβωμένων οργάνων μετρήσεων – ελέγχου, από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό συντήρησης της 

Αναδόχου, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης καθώς και των διεθνώς 

ισχυουσών προδιαγραφών και οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου του υποστηριζόμενου εξοπλισμού. 

Προκειμένου να διενεργείται ορθά η προληπτική συντήρηση που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος, η 

Ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διαθέτει το πιο πρόσφατο πρωτόκολλο συντήρησης, που 

προτείνεται από τον κατασκευαστικό οίκο, καθώς και τα πιο πρόσφατα σε ισχύ εγχειρίδια συντήρησης 
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(service manuals) και κατάλογο ανταλλακτικών (spare parts), ακόμη και εάν αυτά δεν βρίσκονται στην 

κατοχή της Αναθέτουσας αρχής. 

Οι δαπάνες μετάβασης και διαμονής του τεχνικού προσωπικού της Αναδόχου στην έδρα της 

Αναθέτουσας αρχής, για τον ανωτέρω σκοπό, βαρύνουν αποκλειστικά την ανάδοχο εταιρεία.  

Η Ανάδοχος εταιρεία οφείλει, στα πλαίσια της διενέργειας της συντήρησης, να ακολουθεί χωρίς 

καμία τροποποίηση το τελευταίο πρωτόκολλο προληπτικής συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου του 

εξοπλισμού, πραγματοποιώντας όλους τους απαιτούμενους εσωτερικούς καθαρισμούς και ελέγχους – 

ρυθμίσεις λειτουργίας και ασφαλείας του εξοπλισμού και να προβαίνει σε αντικατάσταση όλων των 

προβλεπόμενων ανταλλακτικών – service kits – αναλωσίμων συντήρησης συναρτήσει του έτους 

λειτουργίας του εξοπλισμού ή των ωρών λειτουργίας του, προκειμένου να διατηρείται ο συντηρούμενος 

εξοπλισμός σε άριστη λειτουργική κατάσταση και εντός των προβλεπόμενων εκ του κατασκευαστή ορίων. 

Για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μετά το πέρας των εργασιών προληπτικής 

συντήρησης, η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται μέσω των τεχνικών της στην έκδοση αντίστοιχου δελτίου 

επισκευής «Service Report» σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο θα αναγράφονται οι επισκέψεις 

συντήρησης, όλες οι ενέργειες συντήρησης του εξοπλισμού από την πλευρά των τεχνικών της Αναδόχου, 

οι προτάσεις τους για την βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης αυτού, θα καταγράφονται τα πάσης 

φύσεως υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, θα υπογράφεται δε αυτό αρμοδίως από την Αναθέτουσα αρχή και 

τον υπεύθυνο τεχνικό της Αναδόχου και θα κατατίθεται στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της 

Αναθέτουσας αρχής. 

Η Ανάδοχος εταιρεία, οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις 

τυχόν ανάγκες εκτέλεσης οποιαδήποτε επισκευής (μικρής ή ευρύτερης κλίμακας – βλάβης ή ζημίας), του 

συντηρούμενου εξοπλισμού καθώς και να υποδεικνύει τυχόν εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν 

προκειμένου, αφ  ́ενός για να αποφευχθούν μετέπειτα βλάβες ή/και δυσλειτουργίες και αφ  ́ετέρου για να 

επιτευχθούν οικονομίες για την Αναθέτουσα αρχή. Ρητά συμφωνείται ότι παράλειψη από μέρους της 

Αναδόχου έγκαιρης και έγγραφης προειδοποίησης της Αναθέτουσας αρχής για απαιτούμενες επισκευές 

των συντηρουμένων μηχανημάτων θα εκλαμβάνεται ως πλημμελής εκτέλεση της σύμβασης και θα 

επιφέρει τις προβλεπόμενες συνέπειες εις βάρος της (πχ παρακράτηση ποινικής ρήτρας όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης ή ακόμη και κήρυξης της ως εκπτώτου σε περιπτώσεις 

σοβαρής πλημμέλειας, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας αρχής) και τα 

αντίστοιχα κόστη αποκατάστασης – επισκευής θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία. 

Η προληπτική συντήρηση πρέπει να γίνεται σε χρόνο που δε θα παρακωλύει τη λειτουργία των 

τμημάτων και θα ενημερώνεται αντίστοιχα το Τμήμα Βιοϊατρικής της Αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση 





 

 

79 

 

καθυστέρησης που οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε απρόβλεπτους παράγοντες (π.χ εξυπηρέτηση 

επείγοντος περιστατικού) η διάθεση του εξοπλισμού θα γίνεται μετά την εξυπηρέτηση του περιστατικού 

θα καταγράφεται αντίστοιχα στο δελτίο επισκευής «Service Report» του τεχνικού της Αναδόχου και δεν 

θα προσμετρείται στον υπολογισμό του χρόνου ακινητοποίησης. Επίσης, ο χρόνος που απαιτείται 

αποκλειστικά για τη διενέργεια των εργασιών προληπτικής συντήρησης, συμφωνείται ρητά ότι δεν 

προσμετρείται ως χρόνος ακινητοποίησης του συντηρούμενου εξοπλισμού. 

Επίσης, η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, να αποστείλει στην Αναθέτουσα αρχή  (Τμήμα Βιοϊατρικής 

Τεχνολογίας) ημερολογιακό πρόγραμμα των διενεργούμενων προληπτικών συντηρήσεων, το οποίο 

κατόπιν σχετικής εγκρίσεως, θα είναι αυτό που θα ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, έπειτα από την κατάθεση 

του εν λόγω προγράμματος και με γνώμονα την καλή και εύρυθμη λειτουργία της, η Αναθέτουσα αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος, σε από κοινού συνεννόηση με την ανάδοχο εταιρεία. 

Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει έγγραφη ειδοποίηση περί της αλλαγής ημερομηνίας στην Ανάδοχο 

εταιρεία. 

ΑΡΘΡΟ 6ο - Εργασίες Αποκατάστασης Βλάβης – Δυσλειτουργίας (Απεριόριστος Αριθμός Κλήσεων): 

Η προσέλευση του τεχνικού προσωπικού της Αναδόχου για αποκατάσταση βλαβών – 

δυσλειτουργιών του συντηρούμενου εξοπλισμού, πρέπει να γίνεται εντός των ωρών που περιγράφονται 

στον πίνακα συντηρούμενου εξοπλισμού, από τη λήψη της ειδοποίησης εκ μέρους της Αναθέτουσας 

αρχής. 

Η ειδοποίηση της Αναδόχου εταιρείας, θα γίνεται με τους τρόπους που θα υποδειχθούν από αυτή 

κατά την έναρξη της σύμβασης και ενδεικτικά μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι από τους κάτωθι: 

Α. Μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

Β. Μέσω τηλεφωνικής κλήσεως σε τηλεφωνικό αριθμό λήψεως βλαβών 

Γ. Μέσω On-Line συστήματος καταχώρησης βλαβών που τηρεί η Ανάδοχος εταιρεία 

    έπειτα από τη δημιουργία σχετικού λογαριασμού στην Αναθέτουσα αρχή. 

{Περιγράφονται ο/οι επιλεχθέντες τρόπος/οι ειδοποίησης της Αναδόχου} 

Οι πιο πάνω τρόποι ενημέρωσης – ειδοποίησης για βλάβη-δυσλειτουργία, θα πρέπει να είναι 

διαθέσιμοι 365 ημέρες το χρόνο λόγω εφημερίας της Αναθέτουσας αρχής. 

Οι σχετικές εργασίες θα διενεργούνται από το τεχνικό προσωπικό της Αναδόχου από Δευτέρα έως 

και Παρασκευή και από ώρα 08:00 – 16:00, εξαιρουμένων Αργιών και Σαββάτου – Κυριακής, χωρίς να 

καταβάλλονται υπερωρίες σε περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος με υπαιτιότητα 
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της Αναδόχου. Στις περιπτώσεις ειδοποίησης της Αναδόχου περί βλάβης εντός των εξαιρούμενων ημερών, 

ο χρόνος προσέλευσης της Αναδόχου εταιρείας θα ξεκινά από την αμέσως επόμενη πρώτη εργάσιμη 

ημέρα, σύμφωνα με τις ώρες που προβλέπονται στην εκάστοτε ομάδα συντηρούμενου εξοπλισμού. 

Επιπλέον, επιτρέπεται στην Ανάδοχο να εκτελέσει εργασίες επισκευής – αποκατάστασης 

δυσλειτουργίας του συστήματος σε κάποιο από τα εξαιρούμενα χρονικά διαστήματα, όταν αποδεδειγμένα 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας εκ μέρους της Αναθέτουσας αρχής ή προταθεί εκ μέρους της Αναδόχου, 

κατόπιν ιδιαίτερης συνεννόησης και κοινής αποδοχής εκ μέρους των δυο συμβαλλομένων. Οι δαπάνες 

μετάβασης και διαμονής του τεχνικού προσωπικού της Αναδόχου στην έδρα της Αναθέτουσας αρχής, 

βαρύνουν αποκλειστικά την Ανάδοχο εταιρεία. 

Η Αναθέτουσα αρχή οφείλει να διαθέτει άμεσα, κατά την ώρα προσέλευσης του τεχνικού 

προσωπικού της Αναδόχου, το σύστημα που παρουσιάζει βλάβη ή δυσλειτουργία, ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση πιθανή χρονική καθυστέρηση θα καταγράφεται στο δελτίο τεχνικών εργασιών της Αναδόχου 

και ο χρόνος αυτός δεν θα προσμετρείται κατά τον υπολογισμό του χρόνου ακινητοποίησης του εν λόγω 

συστήματος.  

Η παροχή των υπηρεσιών από την Ανάδοχο θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Αναθέτουσας 

αρχής και με τρόπο που να μην εμποδίζεται η λειτουργία της τελευταίας. 

Η Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες που προκαλούνται από κακή χρήση ή εν γένει 

χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε τέτοια περίπτωση θα ακολουθείται η συνήθης 

διαδικασία της εξωσυμβατικής χρέωσης για εργασία και ανταλλακτικά. Ρητά συμφωνείται ότι δεν 

περιλαμβάνεται η επισκευή ελαττωματικών μερών των μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της 

αντικατάστασης αυτών, σε περιπτώσεις που η μη λειτουργία του συστήματος οφείλεται: 

Α.  Σε γεγονός ανωτέρας βίας ή μη ορθής λειτουργίας των συστημάτων, όπως  αναφέρονται 

παρακάτω: 

➢ Πυρκαγιά 

➢ Πλημμύρα 

➢ Σεισμός 

➢ Πόλεμος 

➢ Διακοπή ρεύματος ή διακυμάνσεις της τάσης εκτός των προβλεπόμενων ορίων 

➢ Προσβολή των μηχανημάτων σε διάφορα υγρά (νερά, καφέδες, χημικά κλπ) 

➢ Κακή λειτουργία του κτιρίου, Υδραυλικών - Αποχετευτικών δικτύων 

➢ Κακή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων 
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➢ Φθορά ή/και θραύση οθονών και περιβλήματος συσκευής από πτώση, κρούση κλπ 

 

Β.  Σε κακή χρήση των μηχανημάτων από το προσωπικό της Αναθέτουσας ή από τρίτους, όπως επίσης 

και λόγω χρήσεως των μηχανημάτων ή επεμβάσεως σε αυτά, από μη εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο 

προς τούτο προσωπικό. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα γίνεται γνωστοποίηση του κόστους επισκευής και αντικατάστασης 

των απαιτούμενων ελαττωματικών μερών για την επαναφορά σε ορθή λειτουργία του συντηρούμενου 

εξοπλισμού με ιδιαίτερη γνωστοποίηση στην Αναθέτουσα αρχή για την εξωσυμβατική της έγκριση 

αναφορικά με την αντίστοιχη δαπάνη. Ο χρόνος που μεσολαβεί από την διαπίστωση της βλάβης έως και 

την εξωσυμβατική έγκριση της δαπάνης αποκατάστασης εκ μέρους της Αναθέτουσας αρχής, δεν 

προσμετρείται στο χρόνο ακινητοποίησης του συντηρούμενου εξοπλισμού. 

 Για την αμεσότερη αποκατάσταση της βλάβης ή της δυσλειτουργίας του συντηρούμενου 

εξοπλισμού, επιτρέπεται στην Ανάδοχο η εγκατάσταση συστήματος εξ’ αποστάσεως διάγνωσης και 

αποκατάστασης βλάβης με δικά της έξοδα εξοπλισμού και χωρίς άλλη ιδιαίτερη αμοιβή, πέραν της 

αμοιβής που διατίθεται για τη συντήρηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού. Η εγκατάσταση τέτοιου 

συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον τεχνικά είναι εφικτή με βάση τις δυνατότητες του 

υπάρχοντος δικτύου δεδομένων ή τηλεφωνικού δικτύου της Αναθέτουσας αρχής και δεν προκαλεί κενά 

ασφαλείας ή πιθανής διαρροή δεδομένων της Αναθέτουσας αρχής. 

  Για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης βλάβης 

ή δυσλειτουργίας του συντηρούμενου εξοπλισμού, η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται μέσω των τεχνικών 

της στην έκδοση αντίστοιχου δελτίου επισκευής «Service Report» σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στο 

οποίο θα αναγράφονται οι επισκέψεις συντήρησης, όλες οι βλάβες και τα αίτιά τους, οι ενέργειες 

αποκατάστασής τους από την πλευρά των τεχνικών της Αναδόχου, οι προτάσεις τους για την βελτίωση της 

λειτουργίας και απόδοσης του συντηρούμενου εξοπλισμού, θα καταγράφονται τα πάσης φύσεως υλικά 

που χρησιμοποιήθηκαν, θα υπογράφεται δε αυτό αρμοδίως από την Αναθέτουσα αρχή και τον υπεύθυνο 

τεχνικό της Αναδόχου και θα κατατίθεται στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Αναθέτουσας αρχής. 

Η Ανάδοχος εταιρεία, οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και εγγράφως την Αναθέτουσα αρχή για τις 

τυχόν ανάγκες εκτέλεσης οποιαδήποτε επισκευής (μικρής ή ευρύτερης κλίμακας) (βλάβης ή ζημίας), του 

συντηρούμενου εξοπλισμού καθώς και να υποδεικνύει τυχόν εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν 

προκειμένου, αφ  ́ ενός να αποφευχθούν βλάβες, και δυσλειτουργίες και αφ  ́ ετέρου να επιτευχθούν 

οικονομίες για την Αναθέτουσα αρχή. 
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Ρητά συμφωνείται ότι παράλειψη από μέρους της Αναδόχου έγκαιρης και έγγραφης 

προειδοποίησης της Αναθέτουσας αρχής για απαιτούμενες επισκευές των συντηρουμένων μηχανημάτων 

θα εκλαμβάνεται ως πλημμελής εκτέλεση της σύμβασης και θα επιφέρει τις προβλεπόμενες συνέπειες εις 

βάρος της και τα αντίστοιχα κόστη αποκατάστασης – επισκευής. 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Χρόνος Ακινητοποίησης Εξοπλισμού (Down Time) / Ρήτρες: 

Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης του συντηρούμενου εξοπλισμού, συμφωνείται 

ρητά σε διακόσιες σαράντα (240) ώρες ανά συμβατικό έτος ανά ομάδα συντηρούμενου/ων 

μηχανήματος/των.  

Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων 

λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου του μηχανήματος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια – 

αντιμετώπιση περιστατικού μετρούμενος σε ωρολογιακές ώρες. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται 

αθροιστικά από την ειδοποίηση της Αναδόχου (εξαιρουμένων Αργιών και Σαββάτου-Κυριακής) για 

αποκατάσταση βλάβης ή δυσλειτουργίας. 

Στις ανωτέρω προθεσμίες δεν περιλαμβάνονται οι εργάσιμες ημέρες για τις οποίες συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας και για τις οποίες δεν είναι δυνατή η ανταπόκριση της Αναδόχου (ενδεικτικά 

αναφέρονται: θεομηνίες, επιδημίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή η μη χορήγηση 

των απαιτούμενων αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή μη διάθεση μεταφορικών μέσων). Για τις 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα αρχή θα σταματά αυτόματα και έπειτα από σχετική έγγραφη 

γνωστοποίηση από την Ανάδοχο, την καταμέτρηση των ωρών ακινητοποίησης του μηχανήματος για όσο 

διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση, χωρίς να θεωρείται υπεύθυνος η Ανάδοχος δια οποιαδήποτε από 

αυτή προκύπτουσα ζημία. Η Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα αρχή, το ταχύτερο 

δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την ανωτέρα βία. Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή 

καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τον ένα (1) μήνα οι συμβαλλόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να 

ακυρώσουν την παρούσα σύμβαση χωρίς άλλη αποζημίωση. 

Εάν δεν προσέλθει εμπροθέσμως το τεχνικό προσωπικό της Αναδόχου για την παροχή των 

υπηρεσιών του (είτε σε προγραμματισμένη συντήρηση είτε κατόπιν ειδοποιήσεως της Αναθέτουσας αρχής 

για αποκατάσταση βλάβης), για κάθε 24 ώρες καθυστέρησης πέραν των 240 ωρών, θα καταπίπτει εις 

βάρος της Αναδόχου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας αρχής, ως 

ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το 5% της προ φόρων αμοιβής. Η παρακράτηση των ποσών της ποινικής 

ρήτρας θα γίνεται με αφαίρεση από την Αμοιβή ή αν αυτό δεν είναι επαρκές από την εγγυητική επιστολή 

είτε τέλος με κάθε νόμιμο μέσο. Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί παράλληλα και το 

δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης της Αναδόχου έκπτωτου. 
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Σε περίπτωση που η Ανάδοχος έχει την δυνατότητα για έστω και προσωρινή αποκατάσταση της 

καλής και ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος ή μπορεί να παρέχει μηχάνημα αντικατάστασης ιδίων 

ή ανώτερων δυνατοτήτων με το καλυπτόμενο από τη σύμβαση συντήρησης, ώστε να καλύψει την ανάγκη 

χρήσης της Αναθέτουσας, τότε θα σταματά η προσμέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης μηχανήματος 

(Down Time). 

Επιπλέον, εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα στον εξοπλισμό την τελευταία ημέρα ισχύος της 

Σύμβασης και εφόσον έχει ενημερωθεί αρμοδίως και εγκαίρως η Ανάδοχος εταιρεία, η τελευταία οφείλει 

να μεταβεί για να αποκαταστήσει τη βλάβη και πέραν των συμβατικών ημερομηνιών χωρίς άλλη ιδιαίτερη 

αμοιβή. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί διάγνωση της βλάβης εντός των 

συμβατικών ημερομηνιών, πλην όμως για λόγους ανωτέρας βίας (πχ μη έγκαιρος χρόνος παράδοσης 

ανταλλακτικού) δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση της βλάβης και η παράδοση του εξοπλισμού σε άριστη 

κατάσταση κατά τη λήξη της συμβατικής περιόδου. 

Σε περίπτωση που ο συντηρούμενος εξοπλισμός είναι αποδεδειγμένα σε κατάσταση λήξης 

διάρκειας ζωής – End of Life (μέσω αντίστοιχης βεβαίωσης του κατασκευαστή) και η αποκατάσταση τυχόν 

βλάβης ή συντήρησής του δεν είναι δυνατή λόγω οριστικής αδυναμίας ανεύρεσης του απαιτούμενου 

ανταλλακτικού από τον οίκο κατασκευής και τη διαθέσιμη παρακαταθήκη της Αναδόχου εταρείας, 

γνησίων ή συμβατών καινούργιων αμεταχείριστων ανταλλακτικών – service kits – αναλωσίμων 

συντήρησης ή εγκεκριμένων από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών – service kits – αναλωσίμων 

συντήρησης, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή τυχόν παρατάσεων αυτής, η σύμβαση θα λύεται 

αυτομάτως και αζημίως για αμφότερους τους συμβαλλόμενους, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης 

της Αναδόχου εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η τιμολόγηση θα διακόπτεται από την ημερομηνία της 

έγγραφης ειδοποίησης έως και την ημερομηνία λήξεως ισχύος της σύμβασης. Στην περίπτωση που η 

σύμβαση συντήρησης καλύπτει και άλλο συντηρούμενο εξοπλισμό, θα εξακολουθήσει να ισχύει για τον 

υπόλοιπο συντηρούμενο εξοπλισμό, εφόσον αυτός μπορεί να συντηρηθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις και 

όρους συντήρησης. 

ΑΡΘΡΟ 8ο – Γενικοί Όροι: 

Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύμβασης θα γίνονται με ασφαλή τρόπο τόσο για 

τα μηχανήματα όσο και για το σύνολο των παρευρισκόμενων στους χώρους της Αναθέτουσας αρχής. Η 

Ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τηρεί μεθόδους και μέσα που δεν είναι επιβλαβή για την 

ασφάλεια των παραπάνω. 

Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών με τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως 

απαραίτητη και δεν μπορεί επ’ ουδενί να παρακαμφθεί, θα πρέπει η Ανάδοχος εταιρεία να πάρει όλα τα 
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απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις και αφού παράλληλα το έχει 

γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα αρχή, η οποία όμως (Αναθέτουσα αρχή) σε καμία περίπτωση δε θα έχει 

ευθύνη επί των εργασιών και μέσων αυτών καθώς και όποιου αποτελέσματος προκύψει από αυτά. 

Η Ανάδοχος εταιρεία είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για κάθε ζημία ή βλάβη σε 

πράγματα και εν γένει υλικά αγαθά, για κάθε ατύχημα, θανατηφόρο ή μη, που θα συμβεί σε προσωπικό 

της Αναθέτουσας αρχής, των ασφαλισμένων της και της Αναδόχου εταιρείας ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο 

εντός της Αναθέτουσας αρχής, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά τη διάρκεια ή / και εξαιτίας των 

εργασιών (συντήρησης, επισκευών, αναβαθμίσεων ή όποιων άλλων εργασιών προβλέπονται στη 

σύμβαση) ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής συντήρησης. 

Επιπλέον η Ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να είναι ασφαλισμένη για όλες τις παραπάνω πιθανές 

αποζημιώσεις που θα προκύψουν και ιδιαίτερα για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και προς απόδειξη των 

ανωτέρω θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για 

όσες υποχρεώσεις απορρέουν από τους όρους της σύμβασης συντήρησης. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 – Χρονική Διάρκεια Ισχύος Σύμβασης: 

Η διάρκεια και ισχύς της παρούσης σύμβασης είναι ενός (1) έτους, με αρχή την «ημερομηνία 

έναρξης Σύμβασης» και λήξη την «ημερομηνία λήξης Σύμβασης». Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 

παραταθεί μονομερώς από την αναθέτουσα αρχή, υπό τους ίδιους όρους και για μέγιστο χρονικό 

διάστημα ενός επιπλέον (1) έτους. 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 – Αμοιβή / Τρόπος Πληρωμής: 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην Ανάδοχο εταιρεία ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των «αξία σύμβασης με ΦΠΑ 24%» (……..,.. €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, 

αναλυόμενο όπως κάτωθι: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ  

ΠΡΟ Φ.Π.Α 24% 

 

Φ.Π.Α 24% 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24% 

Υλικό  0.000,00€ 0.000,00€ 0.000,00€ 

Εργασία 0.000,00€ 0.000,00€ 0.000,00€ 

Σύνολο 0.000,00€ 0.000,00€ 0.000,00€ 

 

Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα 

επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα 
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περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες της Αναδόχου για την 

εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η πληρωμή της Αναδόχου θα γίνει ανά εξάμηνο (6μηνο) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 

της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων 

δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την 

εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). 

Την Ανάδοχο βαρύνουν κατά την πληρωμή των τιμολογίων, οι παρακάτω κρατήσεις: 

1. 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των 

υπόλοιπων  κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν. 3580/2007 και άρθρο 24 παράγραφος 6 του Ν. 

3846/2010). 

2. 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 – ΦΕΚ 57 / Α / 17-03-2022) 

3. Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ ΕΑΔΗΣΥ. 

4. Ποσοστό 20% ΟΓΑ επί του ανωτέρω χαρτοσήμου. 

5. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της 

αξίας της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 

36 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιείται με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του Ν. 4782/2021. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία παρακράτησης, καθώς και κάθε άλλο 

αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της προβλεπόμενης από την 

παράγραφο 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

6. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για παροχή υπηρεσιών 8% ή για προμήθεια υλικών 4% 

(παράγραφος 1 άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 - ΦΕΚ 43/Α/22-3-1994),  

 

καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ισχύουν από την κείμενη Νομοθεσία κατά την ημερομηνία εξόφλησης 

των σχετικών τιμολογίων. 

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και 

δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

Σύμβασης και τυχόν παρατάσεων αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 – Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, η Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της 

παρούσας, να καταθέσει στην Αναθέτουσα αρχή εγγυητική επιστολή, η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά 

τα στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, το δε ύψος αυτής αντιστοιχεί σε ποσοστό 4 

% της συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της, 
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δηλαδή μετά την οριστική λήξη του συμβατικού χρόνου της παροχής των υπηρεσιών προσαυξανόμενου 

κατά χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 

συμβαλλόμενους.    

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 – Υποχρεώσεις Αναδόχου: 

1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη της οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με 

την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. 

2. Η Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνη υπεύθυνη για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτή προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνη αυτή προς αποκατάστασή της. 

3. Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με 

τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας.  

4. Η Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 

θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Απαγορεύεται στην Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, 

που απορρέουν για αυτή από την παρούσα σύμβαση. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό της Αναδόχου εταιρείας ή τρίτων. 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 – Εφαρμοστέο Δίκαιο / Δικαστική Επίλυση Διαφορών: 

Κάθε αναφυείσα διαφορά θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και θα επιλύεται από 

τα Δικαστήρια της Σπάρτης. 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 - Λοιποί Όροι: 

Για όλο τα λοιπά θέματα της παρούσης ισχύουν οι διατάξεις του α) ν. 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», και β) του ν. 4782/09-03-2021 (Α’ 36) Εκσυγχρονισμός, 

απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, 

τις υποδομές και την υγεία, σε συνδυασμό με την από «ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ή αριθμός 

συστήματος ηλεκτρονικής προσφοράς Αναδόχου» δεσμευτική τεχνοοικονομική προσφορά της Αναδόχου 

(κωδικός αριθμός προσφοράς Αναδόχου), την υπ’ αριθ. ……………………. απόφαση ΔΣ της Αναθέτουσας 

Αρχής (ΑΔΑ: …………) και την υπ’ αριθ. πρωτ. ………………… Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης του Γ. Ν. 

Λακωνίας - Ν. Μ. Σπάρτης (ΑΔΑ: ………………………..). 
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………………………………………………………………………………………………… 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

συνετάγη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, υπογράφθηκαν «ψηφιακά ή φυσικά» από τους 

συμβαλλόμενους, ένα (1) αντίγραφο λαμβάνει η Ανάδοχος και  δύο (2)  η Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

                          

 

              ΕΥΔΟΞΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Η παρούσα Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων από τρίτο μέρος και οι απαιτήσεις προστασίας δεδομένων 

(εφεξής η «Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων») συνάπτεται μεταξύ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ με επίσημη έδρα Σπάρτη με Α.Φ.Μ. 999344780,  Δ.O.Y: Σπάρτης 

(στο εξής «Πελάτης»), όπως εκπροσωπείται από την κα Παπαγεωργίου Ευδοξία του Κωνσταντίνου και 

της εταιρείας ……….. με έδρα ………… με ΑΦΜ ……..,  Δ.O.Y: ……… (στο εξής «Εταιρεία»), όπως 

εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από ……….  και τίθεται σε ισχύ από την 25η Μαΐου 2018 

(«Ημερομηνία ισχύος»). Τα πρόσωπα που υπογράφουν την παρούσα Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων 

δηλώνουν ότι έχουν εξουσιοδοτηθεί να υπογράφουν για λογαριασμό των αντίστοιχων εταιρειών τους. Ο 

Πελάτης και η Εταιρεία φερόμενοι στο εξής ως «ο Συμβαλλόμενος» όταν πρόκειται για έκαστο 

μεμονωμένα και «οι Συμβαλλόμενοι» όταν είναι από κοινού. 

Η παρούσα Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων ενσωματώνεται στην υπ’ αρ. ….. σύμβαση από …… μεταξύ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ και ……… και οι διατάξεις αυτής εφαρμόζονται σε 

οποιαδήποτε επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, που έχουν παρασχεθεί από τον Πελάτη, προβαίνει η 

Εταιρεία από την 25η Μαΐου 2018. Εκτός από τις τροποποιήσεις που έγιναν από την παρούσα Σύμβαση 

επεξεργασίας δεδομένων, όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της Σύμβασης θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ. 

1. Εμπιστευτικές Πληροφορίες 
 

1.1. Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν με την παρούσα ότι όλες οι πληροφορίες του ενός προς τον άλλο, 

που έχουν ήδη καταστεί γνωστές στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης Υποστήριξης ή πρόκειται να 

αποκαλυφθούν κατά την εκτέλεσή της, είναι και θα παραμείνουν εμπιστευτικού περιεχομένου, δεν θα 
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χρησιμοποιηθούν, ούτε συνολικά ούτε μερικά από τα τους Συμβαλλόμενους, τους υπαλλήλους τους, 

συμβούλους και εκπροσώπους τους, παρά μόνο από αυτούς που είναι αναγκαίο να έχουν πρόσβαση σε 

αυτές και στο μέτρο που είναι τούτο αναγκαίο αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών 

της παρούσας, δεν θα αποθηκευτούν σε αρχείο του ετέρου μέρους παρά μόνον για τις ανάγκες της 

σύμβασης και πέραν τούτου δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας εξαγωγής (με ή χωρίς την χρήση 

αυτοματοποιημένων μεθόδων), διαβίβασης, διάδοσης ή άλλης μορφής προφορικής ή γραπτής διάθεσης, 

ή συσχέτισης, ή συνδυασμού, ή διασύνδεσής των.  

1.2. Ειδικότερα, εμπιστευτική θα θεωρείται κάθε πληροφορία που από τη φύση της ή υπό τις 

συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να θεωρηθεί εμπιστευτική ή η οποία χαρακτηρίζεται ως τέτοια από το 

συμβαλλόμενο μέρος, ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά τεχνικές και επιχειρηματικές πληροφορίες, 

εμπορικά και βιομηχανικά πρότυπα, διαδικασίες, προδιαγραφές, οδηγίες τεχνικές, μέθοδοι παραγωγής, 

ανάπτυξης, λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης, σχέδια, διαγράμματα, δεδομένα, αρχεία προσώπων ή 

πραγμάτων, υποδείγματα ή/και οποιαδήποτε άλλα μέσα διάδοσης τέτοιων πληροφοριών και τεχνικών. 

1.3. Εμπιστευτικές δεν είναι οι πληροφορίες οι οποίες είτε είναι ήδη ή έχουν καταστεί κοινώς γνωστές 

χωρίς υπαιτιότητα του αντισυμβαλλομένου ή παραβίαση συμβατικής του υποχρέωσης, είτε βρίσκονται 

στην κατοχή του αντισυμβαλλόμενου πριν από την ανακοίνωσή τους από τον συμβαλλόμενο, είτε έχουν 

δοθεί στο αντισυμβαλλόμενο μέρος ανεξάρτητα από τρίτο μέρος που δεν δεσμεύεται από υποχρέωση 

εμπιστευτικότητας είτε έχουν δημιουργηθεί από το αντισυμβαλλόμενο μέρος ανεξάρτητα, χωρίς τη χρήση 

εμπιστευτικών πληροφοριών του άλλου μέρους, είτε έχουν δοθεί προς δημοσίευση με την έγκριση του 

άλλου Συμβαλλομένου, είτε μπορούν να αποκτηθούν από δημόσια προσβάσιμες πηγές. Εμπιστευτική 

παύει να είναι μία πληροφορία όταν το μεγαλύτερο τμήμα της ή τα συστατικά της είναι ή γίνουν γνωστά 

σε τρίτους. 

1.4. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας και όσα προβλέπονται στο άρθρο αυτό διατηρούνται και μετά 

την με οποιοδήποτε τρόπο καταγγελία ή παύση ισχύος της παρούσας για διάστημα ενός έτους. 

2. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 
 

2.1. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Υποστήριξης, όπως τροποποιείται από την παρούσα, η Εταιρεία 

ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία, καθώς επεξεργάζεται για λογαριασμό του Πελάτη («Υπεύθυνου 

Επεξεργασίας») τα προσωπικά δεδομένα που της κοινοποιούνται ή με οποιοδήποτε τρόπο της παρέχονται 

από τον Πελάτη.  

2.2. Η επεξεργασία των Δεδομένων γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς εκτέλεσης 

των υπηρεσιών της Συμβάσεως Υποστήριξης. Τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση η Εταιρεία 

προέρχονται από πελάτες, εργαζομένους και τυχόν συνεργάτες του Πελάτη. 
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2.3. Η Εταιρεία γνωρίζει και συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ και εν γένει το 

εθνικό και κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και 

κάθε πράξη (κατευθυντήρια γραμμή, απόφαση, οδηγία, γνωμοδότηση κ.λπ.) που εκδίδεται από την Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΑΠΔΠΧ), Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας 

Δεδομένων (πρώην Ομάδα του άρθρου 29).  

2.4. Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του 

Πελάτη και θα ενημερώνει αμέσως τον Πελάτη αν, κατά την άποψη της, κάποια εντολή του παραβιάζει τον 

Κανονισμό και εν γένει το εθνικό και κανονιστικό νομικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων. Επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή των 

υπηρεσιών της. Δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα ούτε σε τρίτα μέρη, παρά μόνο κατόπιν 

προηγούμενης έγγραφης εντολής του Πελάτη, ούτε εκτός Ελλάδας. Δεν επεξεργάζεται και δεν 

χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που απαιτούνται για την παροχή 

των υπηρεσιών της και μόνο στο βαθμό που καθίσταται αναγκαίο. 

2.5. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα (εργαζόμενοι ή προστεθέντες) που είναι 

εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της Σύμβασης:  

• παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για 

την τήρηση του απορρήτου, 

• τελούν υπό την άμεση εποπτεία της Εταιρείας, 

• έχουν ενημερωθεί και δεσμευθεί εκ των προτέρων ως προς την εμπιστευτικότητα των εν λόγω 

δεδομένων, 

• έχουν υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας με την εταιρεία  

• έχουν λάβει γνώση και ακολουθούν τις εντολές του Πελάτη αναφορικά με την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, 

• λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

• γνωρίζουν και εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων,  

• αναγνωρίζουν ότι ενδέχεται να υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης των 

υποχρεώσεων τους. 

 

2.6. Η Εταιρεία δε θα αναθέτει όλο ή μέρος του έργου σε συνεργάτες της/εργολάβους παρά μόνο μετά 

από προηγούμενη ενημέρωση και έγγραφη συναίνεση του Πελάτη. Η Εταιρεία οφείλει να διασφαλίσει ότι 

τυχόν συνεργάτες ή/και εργολάβοι της έχουν κατ’ ελάχιστο όσον αφορά την προστασία των δεδομένων τις 

υποχρεώσεις που προβλέπει η παρούσα σύμβαση για την Εταιρεία. Όταν οι συνεργάτες/ εργολάβοι 
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αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ως άνω υποχρεώσεις τους η Εταιρεία είναι πλήρως υπόλογη έναντι του 

Πελάτη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών. 

 

3. Παροχή αρωγής προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 
 

3.1. Η Εταιρεία δεσμεύεται:  

• να συνεργάζεται, βοηθά και παρέχει στον Πελάτη κάθε απαραίτητη πληροφορία προκειμένου 

αυτός να τηρήσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Εφαρμοστέο Νομοθετικό Πλαίσιο και να 

συμμορφωθεί με τις οδηγίες ή τις αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ,  

• να βοηθά τον Πελάτη να αποδείξει τη συμμόρφωση του με το Νομοθετικό και Κανονιστικό 

Πλαίσιο στις αρμόδιες αρχές. 

• να συνδράμει τον Πελάτη στη διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου και να λάβει μέτρα μετριασμού 

για την αντιμετώπιση των κινδύνων που τυχόν εντοπίσθηκαν σχετικά με την προστασία 

προσωπικών δεδομένων. 

• να επικουρεί τον Πελάτη στην εκπλήρωση της υποχρέωσης του να απαντά στα αιτήματα των 

υποκειμένων προς άσκηση των δικαιωμάτων τους.  

• να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες και κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, για να αποτρέπει την 

επανάληψη παραβίασης ασφάλειας δεδομένων 

 

4. Διατήρηση Αρχείων Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας 
 

4.1. Η Εταιρεία οφείλει να διατηρεί αρχεία («Αρχείο των δραστηριοτήτων της επεξεργασίας»), 

αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιεί για λογαριασμού του Πελάτη 

και να τα θέτει στη διάθεση της ΑΠΔΠΧ και του Πελάτη εφόσον της ζητηθεί. Αυτά τα αρχεία, θα πρέπει, 

κατ’ ελάχιστον, να περιλαμβάνουν: 

• Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας, κάθε Υπεύθυνου επεξεργασίας για 

λογαριασμό του οποίου ενεργεί η Εταιρεία, δηλαδή του Πελάτη, καθώς και του Υπεύθυνου 

Προστασίας Δεδομένων,  

• Τις κατηγορίες επεξεργασιών που διενεργούνται για λογαριασμό κάθε Υπεύθυνου Επεξεργασίας,  

• Ότι δεν γίνονται διαβιβάσεις δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ. 

• Όπου είναι εφικτό, μια γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας. 

 

5. Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
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5.1. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα, κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 

αποσκοπούν στη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, για να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα 

και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων και κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας για 

τα προσωπικά δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή 

απώλεια αλλά και εν γένει για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. 

5.2. Τα μέτρα αυτά πρέπει να ενημερώνονται από την Εταιρεία σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση 

την κατάσταση της τεχνολογίας και τυχόν περιστατικά. Γι’ αυτό λαμβάνει μέτρα διασφάλισης της 

διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση, 

εκπονεί σχέδιο αποκατάστασης της διαθεσιμότητας των δεδομένων σε περίπτωση τεχνικού συμβάντος και 

προβαίνει σε τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που 

λαμβάνει. 

5.3. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης, ο Εκτελών την επεξεργασία θα 

κρυπτογραφεί τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση και σε κάθε περίπτωση (i) όταν 

διαβιβάζονται, κοινοποιούνται ή εκπέμπονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ηλεκτρονικά εκτός του 

συστήματος του Εκτελούντος την επεξεργασία, (ii) στο βαθμό που χρησιμοποιούνται οποιεσδήποτε 

φορητές συσκευές για την επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και (iii) σε κάθε περίπτωση 

που απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο. 

5.4. Η Εταιρεία δεν πρέπει, είτε μέσω ενεργειών ή / και παραλείψεων, να θέσει σε κίνδυνο κατά 

παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

6. Δικαιώματα επιθεώρησης και ελέγχου 
 

6.1. Η Εταιρεία θα επιτρέπει και θα διευκολύνει εποπτικούς ελέγχους που διεξάγονται από τον Πελάτη 

ή τρίτους κατ’ εντολή αυτού. Θα παρέχει στον Πελάτη όλα τα απαραίτητα υλικά, έγγραφα, εκτιμήσεις, 

άλλες πληροφορίες, καθώς και πρόσβαση σε συστήματα, αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας, αρχεία 

καταγραφής παραβιάσεων που θα δίνουν τη δυνατότητα στον Πελάτη να επιβεβαιώσει ότι η Εταιρεία έχει 

συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη Σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων και τον 

Κανονισμό 679/2016/ΕΕ.  

6.2. Μετά την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου που διεξάγεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση 

επεξεργασίας δεδομένων, ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα να ειδοποιεί την Εταιρεία εγγράφως για τυχόν 

υποτιθέμενους κινδύνους ή απειλές που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου. Στο βαθμό 

που υπάρχουν τέτοια Θέματα ασφαλείας και αποτελούν ευθύνη του Εκτελούντος την Επεξεργασία, ο 

Εκτελών την Επεξεργασία εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της εν λόγω γραπτής ειδοποίησης, 
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είτε θα διορθώσει τέτοια Θέματα ασφαλείας είτε θα παρέχει στον Πελάτη σχέδιο αποδεκτό από τον 

Πελάτη για την αποκατάσταση των Θεμάτων ασφαλείας. Εάν (i) τα Θέματα ασφαλείας δεν διορθωθούν ή 

(ii) εάν δεν συμφωνηθεί ένα αποδεκτό σχέδιο διόρθωσης τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ή (iii) 

αν ένα αποδεκτό σχέδιο δεν εκτελείται σύμφωνα με το πρόγραμμά του, ο Πελάτης δύναται, δίνοντας στον 

Εκτελούντα την επεξεργασία γραπτή ειδοποίηση, να τερματίσει αμέσως τη Σύμβαση εν όλω ή εν μέρει και 

να απαιτήσει από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία αναλογική επιστροφή των τελών που καταβλήθηκαν ή 

πρέπει να καταβληθούν δυνάμει αυτής της Σύμβασης, τα οποία ο Εκτελών την επεξεργασία θα παραδίδει 

στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών. 

7. Υποχρεώσεις ειδοποίησης 
 

7.1. Η Εταιρεία ειδοποιεί τον Πελάτη αμελλητί και το αργότερο εντός 24 ωρών για κάθε παραβίαση 

προσωπικών δεδομένων που θα πέσει στην αντίληψή της ή οποιαδήποτε υποψία τέτοιου περιστατικού.  

Η ειδοποίηση θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει:  

• τη φύση της παραβίασης,  

• όπου είναι δυνατό των κατηγοριών και τον κατά προσέγγιση αριθμό των επηρεαζόμενων 

υποκειμένων,  

• των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων αρχείων προσωπικών 

δεδομένων, 

• το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας προσώπου από το οποίο μπορούν να ληφθούν 

περισσότερες πληροφορίες 

• περιγραφή των ενδεχόμενων συνεπειών της παραβίασης, 

• περιγραφή των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της παραβίασης, αλλά και όσον 

προτείνονται να ληφθούν για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών, 

• οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να ζητηθεί από τον Πελάτη σε σχέση με την παραβίαση 

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δημόσια γνωστοποίηση ή ανακοίνωση της παραβίασης 

προσωπικών δεδομένων, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Πελάτη. 

7.2. Εάν η Εταιρεία γίνει αποδέκτης οποιουδήποτε δεσμευτικού κατά νόμο αιτήματος για αποκάλυψη 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κάποια Αρχή (εκτός εάν υπάρχει απαγόρευση εκ του νόμου 

προς τούτο όπως συμβαίνει στην περίπτωση διατήρησης της εμπιστευτικότητας της έρευνας σύμφωνα με 

το ποινικό δίκαιο) θα ενημερώσει άμεσα τον Πελάτη και θα πληροφορήσει τις δημόσιες αρχές ή 

υπηρεσίες ότι θα πρέπει να αποστέλλουν τα αιτήματά τους απευθείας στον Πελάτη. 
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7.3. Για κάθε αίτημα της ΑΠΔΠΧ με το οποίο ζητείται η συνδρομή της Εταιρείας αναφορικά με την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία θα ενημερώσει τον Πελάτη. Σε αυτή τη περίπτωση, οι 

Συμβαλλόμενοι θα έρθουν σε συνεννόηση ως προς την προβλεπόμενη απάντηση στην ΑΠΔΠΧ. 

8. Διατήρηση και επιστροφή των καλυπτόμενων δεδομένων 
 

8.1. Η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την 

εκτέλεση των Υπηρεσιών της. Οποιαδήποτε εκτελεσθείσα εργασία με προσωπικά δεδομένα 

(υποκειμένων) διαγράφεται, μόλις επιλυθεί το πρόβλημα για το οποίο στάλθηκε. 

8.2. Η Εταιρεία οφείλει να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

πολιτικές διατήρησης προσωπικών δεδομένων και κάθε φορά που θα κρίνεται αναγκαίο από τον Πελάτη. 

8.3. Κατά τη λήξη ή με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης η Εταιρεία αναλαμβάνει να 

επιστρέψει στον Πελάτη όλα τα αρχεία με Προσωπικά Δεδομένα που έχει λάβει από αυτόν σε 

οποιαδήποτε μορφή και αν είναι αυτά χωρίς να κρατήσει αντίγραφα, αλλά και να διαγράψει και 

καταστρέψει κάθε σχετικό έγγραφο ή άλλο μέσο, στο οποίο βρίσκονται Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία 

έλαβε στα πλαίσια της παρούσης συμβάσεως, εκτός εάν το εφαρμοστέο δίκαιο απαιτεί την αποθήκευση 

των προσωπικών δεδομένων από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση, οφείλει να 

ενημερώσει τον Πελάτη για τη συγκεκριμένη νομική απαίτηση πριν από την έναρξη της επεξεργασίας. 

9. Ευθύνη 
 

9.1. Η Εταιρεία εγγυάται στον Πελάτη ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της Σύμβασης 

Υποστήριξης, όπως τροποποιείται από την παρούσα, θα εκτελούνται ορθά και σύμφωνα με τους κανόνες 

καλής πρακτικής και όσων συμφωνούνται στην παρούσα. 

9.2. Η Εταιρεία ευθύνεται, κατά την εκτέλεση της παρούσας, για πράξεις ή παραλείψεις των 

εργαζομένων της και εν γένει των προστηθέντων της και για την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών της. 

9.3. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και να μην διενεργεί οποιαδήποτε 

πράξη μη σύννομη ή να παραλείπει να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια.  

9.4. Η Εταιρεία θα αποζημιώσει τον Πελάτη για ζημίες προερχόμενες από την εκ μέρους της ή εκ 

μέρους των στελεχών ή υπαλλήλων ή συνεργατών της (βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων) 

παράβαση του Κανονισμού 679/2018/ΕΕ και εν γένει του ισχύοντος εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού 

και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των 

πληροφοριών ή των νόμιμων εντολών, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων που ήθελε επιβάλλει η 

ΑΠΔΠΧ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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           ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                               Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – SERVICE KITS 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

24% (€) 

  0000,00 
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ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 
σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 
εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης 
αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και 
στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με 
και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 
προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του 
ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη 
της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη 
σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της 
σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη 
συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες 
αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, 
για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε 
οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την 
παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου 
σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες 
παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε 
ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη 
νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, 
θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής 
(μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και 
αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 
μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης με 
μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 
αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
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γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και 
συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και 
τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης 
συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

Υπογραφή/Σφραγίδα 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. 
ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά 
πρόσωπα) από τον ......................................... 

 

  

 

 




		2023-02-10T12:20:36+0200
	EVDOXIA PAPAGEORGIOU




