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Σελίδα 3 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ 

Πόλη ΓΡΕΒΕΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 51100 

Τηλέφωνο 2462 350312 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom1@nosgrevenon.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Τζιούφα Ειρήνη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.nosgrevenon.gr  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών  και  είναι Ν.Π.Δ.Δ. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  Παροχή Υπηρεσιών Υγείας  . 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση :  

 Στο Πρόγραμμα Διαύγεια(https://diavgeia.gov.gr )  

 Στο ΚΗΜΔΗΣ (https://www.eprocurement.gov.gr ) 

 Στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείο www.nosgrevenon.gr 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : Το Γραφείο Προμηθειών στην προαναφερθείσα 

διεύθυνση και τηλέφωνο. 

  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης  του άρθρου 117 του ν. 

4412/16 και του άρθρου 43 του Νόμου 4605/2019. 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών. 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου 

Γρεβενών Κ.Α.Ε 0419  . 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης υπευθύνου προστασίας δεδομένων 

(DPO) για τον έλεγχο και παρακολούθηση της εναρμόνισης του  Γενικού  Νοσοκομείο Γρεβενών, με το ΓΚΠ-

GDPR/2016/679 ΤΗΣ Ε.Ε.        

 Η υπηρεσία κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV 

72200000-0). 
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Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 4.838,71 ) 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης της παρούσας μέχρι τρείς   

(3) μήνες από τη λήξη  της με απόφαση του Δ.Σ. του ΓΝ Γρεβενών, με τις αντίστοιχες προσφερόμενες τιμές 

του Αναδόχου και το ίδιο φυσικό αντικείμενο.   

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

αποκλειστικά βάσει 
 
της τιμής.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 Του Ν. 4497/2017 « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 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. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Του Ν. 3918/20111» Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα 

 Του άρθρου 21 του Ν.3871/2010(Α΄141) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (περι ανάληψης 

υποχρεώσεων) 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

 Του Ν. 3580/2007 « προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και  Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  και λοιπές διατάξεις»  

 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 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
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 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 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. 

 Η υπ’αριθμ 86
η
/24-02-2023 (ΑΔΑ:Ψ4Β44690ΒΨ-05Η) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την 

ανάδειξη αναδόχου για «Υπηρεσίες  υποστήριξης υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) για τον 

έλεγχο και παρακολούθηση της εναρμόνισης του  Γενικού  Νοσοκομείο Γρεβενών» . 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ.2698/07.03.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης του 

Νοσοκομείου Γρεβενών (ΑΔΑ: 61ΧΓ4690ΒΨ-ΠΙΤ) και αριθμός πράξης α/α: 207. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τετάρτη   22/03/2023 και ώρα 14:30. 

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 23/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο 

Γραφείο Προμηθειών από αρμόδια επιτροπή. 

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των προσφορών την ως άνω ημέρα και ώρα, η 

αποσφράγιση μετατίθεται σε νέα ημέρα και ώρα με απόφαση της αναθέτουσας αρχή, η οποία θα 

αναρτηθεί στον ιστότοπο της αναθέτουσας αρχής.  

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή με ταχυδρομείο, άλλα πρέπει να έχουν φτάσει 

στο Πρωτόκολλο Της αναθέτουσας αρχής έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ )και στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου  www.nosgrevenon.gr   

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
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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. 
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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: 

1. η παρούσα Διακήρυξη   με τα Παραρτήματα
  
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

2. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τυχόν διευκρινήσεις και επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο 

Προμηθειών  στο τηλ. 2462 350312 όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. 

2.1.3 Γλώσσα 

Οι προσφορές τα αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα της  σύμβασης πρέπει να  έχουν συνταχθεί στην 

ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα. 

2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

 

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

αποκλειστικά  βάσει τιμής . 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές . 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά 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. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Γρεβενών 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη στην Ελληνική γλώσσα, σε 

σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016. 

Οι Οικονομικού φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα επί ποινή απόρριψης: 

Α) έναν (1) (υπο) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» σε δύο αντίτυπα  

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, στον οποίο περιλαμβάνονται κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

Β)  έναν (1) (υπο) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» σε δύο αντίτυπα  

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, στον οποίο περιλαμβάνεται η τεχνική προσφορά και τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Γ) έναν (1) (υπο) φάκελο σφραγισμένο με την ένδειξη «Οικονομική  Προσφορά» σε δύο αντίτυπα  

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού 

φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

Ο προσφέρων σημαίνει με σχετική δήλωση τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς τους 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 δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις του Νόμου ή διοικητικές 

πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγηση της.  

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του ………………………….. 

Για την ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) για τον έλεγχο και 

παρακολούθηση της εναρμόνισης του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών με το ΓΚΠ-GDPR/2016/679  

Αναθέτουσα Αρχή το Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την Τετάρτη  22 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:30μμ 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν
  
σε πρωτότυπο και αντίγραφο επί ποινή απόρριψης τα εξής :  

Α)  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή 

των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) στην οποία θα δηλώνεται: 

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης  
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 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση  

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση του διαγωνισμού 

 Συμμετέχει με  μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της  

 Να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014(ΦΕΚ 74/Α26-03-2014 ) η ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη . 

Β) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι ανάδοχοι  συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο 

τους, το υποβάλλουν μαζί με την προσφορά.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση .  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική προσφορά /Τρόπος σύνταξης και υποβολής τεχνικών 

προσφορών»  

Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα  (εκ των οποίων το ένα 

πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο)  το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων. Πιο συγκεκριμένα 

ο φάκελος  της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει : 

1. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνει α) η προσφορά του να ισχύει 

για διάστημα 180 ημερών τουλάχιστον,  β) έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου του αντικειμένου 

του διαγωνισμού 

2. Την τεχνική προσφορά 

3. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν την 

συμμόρφωση προς τα τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης . 

4. Αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ τιμές . 

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω  όγκου να τοποθετηθούν 

στον κυρίως φάκελο  τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την 

ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το 

ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο) η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της 

προσφοράς, επί ποινή απόρριψης διαμορφωμένα ως εξής   : 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάσει το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα ΙΙ της διακήρυξης . 

Η τιμή δίνεται σε ευρώ  

Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε τρία δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τέταρτο δεκαδικό 

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ . Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε 

ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
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Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται.  Σε περίπτωση δε 

που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές  στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε Ευρώ ή που 

καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με 

επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 

σύμβαση που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

διακήρυξης . 

 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές δύναται να απορριφθούν από την αναθέτουσα αρχή μόνο εάν τα 

παρεχόμενα στοιχεία εκ μέρους του συμμετέχοντα Οικονομικού φορέα δεν εξηγούν κατά τρόπο 

ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που παρατίθενται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 88 του Ν. 4412/2016.  

Ο κωδικός με την τιμή παρατηρητηρίου τιμών και τον Κωδικό ΕΚΑΠΤΥ ανά προσφερόμενο είδος είναι 

υποχρεωτικό να αναγράφονται στην Οικονομική προσφορά. 

Κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 13 του ν. 3918/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του 

άρθρου 14 του Ν. 4052/2012 θα γίνει σύγκριση των τιμών των οικονομικών προσφορών με αυτές του 

Παρατηρητηρίου Τιμών. 

Προσφορές που αναγράφουν τιμές οι οποίες υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου 

τιμών ή την αντίστοιχη προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες  . 

 

Τα δημόσια έγγραφα της προσφοράς μπορούν να είναι φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά 

έγγραφα  μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν 

προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά της διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά τον νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 1 και 3 του Ν. 4250/2014 και άρθρο 80 του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017). Οι υπεύθυνες δηλώσεις 

δε χρειάζονται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής και φέρουν ημερομηνία σύνταξης εντός του 

χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έως την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών .  

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού . 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

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 παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 

4412/2016. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών της 

ημερομηνία και ώρα που ορίζονται από την διακήρυξη . Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια  από την 

επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών . Οι δικαιούμενοι έχουν το δικαίωμα να 

παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, να λαμβάνουν γνώση των 

συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 

Α) αποσφραγίζεται και μονογράφεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος δικαιολογητικών 

συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς.  

Όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά υπογράφονται 

ανά φύλλο. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 

από το παραπάνω αρμόδιο όργανο. 

Β) στη συνέχεια τα αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της 

τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. 

Γ) μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχειών των προσφορών αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι των οικονομικών προσφορών. 

Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα αποτελέσματα του ελέγχου των 

δικαιολογητικών σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και β΄, οι φάκελοι 

της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται . 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής.  

Η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς  δεν αποτελεί κώλυμα  για την συνέχιση του διαγωνισμού και την 

ανάθεση της σύμβασης (αρ. 117 του Ν. 4412/2016). 

Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσωρινό Ανάδοχο 

με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρμόζεται το αρ. 90 του  Ν   4412/2016. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα 

αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες . 

  Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 

4412/2016. 

  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο  102 του Ν. 4412/2016. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον  προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο) και τον καλεί να υποβάλει εντός 

προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησης της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
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έγγραφα νομιμοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις  του 

άρθρου 1 του Ν. 4250/2014(Α΄74) όλων των δικαιολογητικών ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής του άρθρου 75, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

από το άρθρο 107 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης και είναι τα έξης :  

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους –μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκαταστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 

του άρθρου 73 του Ν. 4412/201, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 7 του άρθρου 

107 του Ν. 4497/2017. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα παρακάτω πρόσωπα:  

 Στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών και 

προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) κατατίθεται και για τους διαχειριστές . 

 Στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιριών (ΑΕ) κατατίθεται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και 

για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Στις περιπτώσεις των Συνεταιρισμών για τα μέλη του Δ.Σ.  

2. Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητήριου ή ΓΕΜΗ με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του 

οικονομικού φορέα σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους το οποίο θα είναι εν ισχύ κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3.  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νόμιμου 

προσώπου όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση ΦΕΚ ή επικυρωμένο αντίγραφο ή 

απόσπασμα του καταστατικού.  Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο 

Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, 

αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με την νομική μορφή των εταιριών ή 

κάθε άλλου νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που στην χώρα του υποψηφίου αναδόχου ορισμένα 

από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα 

κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

4. Φορολογική ενημερότητα του διαγωνιζόμενου από την αρμόδια Οικονομική Εφορία της 

διοικητικής περιφέρειας εγκατάστασης του ή ηλεκτρονικά από το taxis net, όπου θα φαίνεται ότι 

είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει υπαχθεί σε ρύθμιση και η οποία 

είναι εν ισχύει κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική αρχή από το οποίο θα 

προκύπτει ότι ο συμμετέχων είναι ενήμερος κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ως 

προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης για όλους τους απασχολούμενους  στην επιχείρηση του συμμετέχοντος με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας  και για τους εργοδότες του οικονομικού φορέα. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή. 

Αν το κράτος – μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται  στις παραγράφους 1 και 
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2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη-μέλη ή στις χώρες που δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιων αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους –μέλους η της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας.  

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

Ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης  ειδοποίησης του . Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία κατ΄ανώτατο  όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες . 

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν . 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά τηρούμενης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

Ι) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη 

αποκλειστικά βάσει της τιμής, προσφορά. 

H κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει από το ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου 

Γρεβενών και θα ανακοινωθεί σε όλους τους συμμετέχοντες με κάθε πρόσφορα τρόπο επί αποδείξει.   

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύμβαση. 

Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 και ισχύει για ένα 

έτος από την υπογραφή της. Η σύμβαση που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση της καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων 

μερών καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την διακήρυξη κατά φθίνουσα σειρά 

ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Μετά την ολοκλήρωση  του εγγράφου της σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών 

από την ανακοίνωση της κατακύρωσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφεί της 

σύμβασης.  

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄της  
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Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην 

διακήρυξη και την προσφορά του Ανάδοχο, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει 

όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας . 

Ειδική ρήτρα ακεραιότητας : κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προσφέρων, ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί 

του δεσμεύονται ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενέργησαν 

αθέμιτα παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθούν να μην ενεργούν κατ΄αυτόν τον τρόπο, κατά 

το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.   

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε (άρθρο 202 του Ν. 4412/2016) όταν:  

Α. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής 

υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως 

ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της 

σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 

 

Β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
 

Γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις . 

Δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. . 

 

3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.  

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών . 

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 

κατά της διακήρυξης ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας 10 

ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης . Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της  ένστασης η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο  έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

αναθέτουσας αρχής αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον όργανο. 

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται φια την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.  

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 του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.2 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 του αρμόδιου οργάνου της επιτροπής της περ. β΄της παρ. 11 του άρθρου 221 του 

Ν. 4412/2016. 

4.3 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

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 έχει 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 1 του άρθρου 73 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) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύμβαση, 

παρά τις προ τούτο οχλήσεις του Νοσοκομείου  

ε) αν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του 

νοσοκομείου 

στ) αν εκδοθεί τελεσίδική απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματος του. 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον ανάδοχο σε όποιο 

στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου μετά από μηνιαία προειδοποίηση  

του, αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν 

οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.  Το νοσοκομείο αναστέλλει την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον ανάδοχο μέχρις 

εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν 

επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα του 

Νοσοκομείου. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

Α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης  ή σε περίπτωση τμηματικών /ενδιάμεσων 

προθεσμιών της αντίστοιχη προθεσμία, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 

ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

Β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
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Γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο  της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται /συμψηφίζεται από /με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο.   
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

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.  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή 

Ο χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του 

τιμολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο. 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του 

σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη 

θεώρηση αυτού, κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του 

Νοσοκομείου και του αναδόχου που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης καθώς και στις λοιπές 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης  δεν προσμετράτε ο χρόνος 

καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των 

αναγκαίων δικαιολογητικών κλπ). 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νόμιμων κρατήσεων ή και 

φόρου  εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση / συμπλήρωση  τυχόν διατάξεων, οι όροι της 

διακήρυξης καθώς και της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο συμμορφώνεται με τις 

νέες διατάξεις. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Επίλυση διαφορών  

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον 

απορρέει από αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του Αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση 

των όρων της σύμβασης την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή και την εκπλήρωσή των συμβατικών 

υποχρεώσεων των μερών ή την καθ΄οποινδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ΄αρχήν, ανεξαρτήτως του 

χρόνου γεννήσεως της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου,  προς το οποίο  ο ανάδοχος πρέπει 

να απευθύνει σχετική αίτηση. Το ΔΣ αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη 

απόφαση του η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Εάν το ΔΣ του Νοσοκομείου δεν εκδώσει 

απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν 

αποδεχθεί την απόφαση του ΔΣ, τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς 

επίλυση ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ΄ αυτήν και 

δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια 

δικαστήρια των Γρεβενών.  

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών του Δημοσίου νόμοι και 

διατάξεις (Ν. 4412/2016) ή όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΕΥΤΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών επεξεργάζεται πληθώρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και 

πληροφορίες (σε ηλεκτρονικά ή/και φυσικά αρχεία) που μπορούν να ταυτοποιήσουν φυσικά πρόσωπα 

(ασθενείς, εργαζομένους, συνεργάτες, προμηθευτές κ.ά.).  

Αντικείμενο του παρόντος Έργου είναι η εναρμόνιση του Νοσοκομείου με τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (GDPR) και η παροχή υπηρεσιών Data 

Protection Officer (DPO).  

Σκοπός είναι η αναγνώριση των τεχνολογικών και οργανωτικών αναγκών του Νοσοκομείου και η κάλυψή 

τους με την υλοποίηση των αντίστοιχων μέτρων για την διαμόρφωση συνεχούς συμμόρφωσής της στις 

απαιτήσεις του GDPR.  

Το έργο θα αφορά σε όλες τις λειτουργικές Μονάδες του Νοσοκομείου, οι οποίες διαχειρίζονται 

προσωπικά δεδομένα:   

• Τμήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπως Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Τακτικά Εξωτερικά 

Ιατρεία  

• Τμήματα δευτεροβάθμιας φροντίδας, όπως Κλινικές Παθολογικού και Χειρουργικού τομέα, 

Χειρουργεία, ειδικές Μονάδες (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Εμφραγμάτων, Μονάδα Τεχνητού 

Νεφρού, Μονάδα Εγκαυμάτων), Διατομεακά Τμήματα κλπ.  

• Εργαστήρια του Εργαστηριακού Τομέα   

• Διοικητικές Υπηρεσίες, όπως Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, Τμήμα Προσωπικού, 

Γραμματείες κλπ.   

• Τμήμα Πληροφορικής   

Αναλυτικά το έργο θα περιλαμβάνει:  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩN  

Με την υπογραφή της σύμβασης, ξεκινάει η περίοδος υποστήριξης του συνόλου των διαδικασιών στο 

πλαίσιο εφαρμογής του GDPR, η οποία θα έχει χρονική διάρκεια ίση με 1 έτος. Τα βασικά πακέτα 

εργασιών που θα περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες υποστήριξης είναι τα ακόλουθα:  

● Πλήρεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ΥΠΔ (DPO): Θα ορίσει ο υποψήφιος ανάδοχος τον (εξωτερικό) 

ΥΠΔ ο οποίος θα συμμετέχει/συντονίζει τις εργασίες της ομάδας των ΥΠΔ του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.  

● Επιπρόσθετες υπηρεσίες συμμόρφωσης και εναρμόνισης με το GDPR: Οι υπηρεσίες αυτές 

περιλαμβάνουν το σύνολο των εργασιών τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να παράσχει, για 

να αντιμετωπιστούν όλες οι οργανωτικές αλλαγές που πρόκειται να λάβουν χώρα κατά την περίοδο 

υποστήριξης.  

Αντικείμενο 

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ενημερώνει και συμβουλεύει τον Υπεύθυνο 

Επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και του εργαζόμενους που επεξεργάζονται προσωπικά 

δεδομένα, για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 

(GDPR) σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον παρόντα 

Κανονισμό σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή του 

Εκτελούντος την Επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

23PROC012257704 2023-03-09



 

Σελίδα 20 

συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης, και της κατάρτισης των 

υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων.  

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την 

εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων  – εκτίμηση των επιπτώσεων των 

σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

παρακολουθεί την υλοποίηση της σύμφωνα με το άρθρο 35.  

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) συνεργάζεται με την εποπτική αρχή.  

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή 

για ζητήματα που σχετίζονται με την με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης 

διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την 

περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα. 

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) συνεργάζεται με την εποπτική αρχή και έχει δικαίωμα 

στον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων των υπηρεσιών για τη διερεύνηση περιπτώσεων που άπτονται 

της προστασίας δεδομένων.  

● Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) λαμβάνει 

δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο 

εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς επεξεργασίας. 

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) επιθεωρεί την τήρηση των συμφωνηθέντων 

διαδικασιών, προκειμένου να εκπληρώνεται η συμμόρφωση του Νοσοκομείου στο Νομικό και λειτουργικό 

πλαίσιο, το οποίο έχει οριστεί κατά τη διαδικασία της εναρμόνισης.  

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου η της 

εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους. 

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) λογοδοτεί απευθείας στη Διοίκηση του Νοσοκομείου και 

αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής με το υποκείμενο των δεδομένων. 

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) αφότου αναλάβει καθήκοντα, θα πρέπει να έχει 

μεριμνήσει και για τον αναπληρωτή του. 

Παραδοτέα: 

● Επικαιροποίηση των πολιτικών, εντύπων και διαδικασιών συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 

● Παράδοση τριμηνιαίας έκθεσης συμμόρφωσης στην οποία θα αναλύεται ο βαθμός συμμόρφωσης 

του Νοσοκομείου με τα προαπαιτούμενα του Κανονισμού. 

● Εκπαίδευση των καθ’ υπόδειξη στελεχών του Νοσοκομείου αναφορικά με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. 

● Υποστήριξη των υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων μέσω γνωμοδοτήσεων.  

 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Όλες οι προτάσεις είναι απαραίτητο να βασίζονται και να λαμβάνουν υπόψη εκτός από τον Κανονισμό 

Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), το υφιστάμενο Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο 

(συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας), τις κατευθυντήριες γραμμές για το GDPR που δημοσιεύονται 

από την Ομάδα Εργασίας για την Προστασία Δεδομένων του Άρθρου 29 (WP 29), τις κατευθυντήριες 

οδηγίες, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (καθώς 

και τις κατά περίπτωση κατευθυντήριες γραμμές ή αποφάσεις άλλων Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων) και τις βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  

 

Επίσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να: 
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1. υλοποιεί ή να έχει υλοποιήσει 5 έργα  σε αντίστοιχους οργανισμούς (Δημόσια Νοσοκομεία). 

Επιπλέον, θα πρέπει να περιέχεται στην προσφορά λίστα με πληροφορίες  για παρόμοια έργα  

υλοποίησης GDPR 

2. έχει 3ετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ασφάλειας 

πληροφοριών σε δημόσιους οργανισμούς υγείας. 

3. Διαθέτει ομάδα έργου η οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον έναν: 

 Πιστοποιημένο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που κατέχει αντίστοιχη θέση τουλάχιστον σε 5 

Δημόσια Νοσοκομεία 

 Αναπληρωτή Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που κατέχει αντίστοιχη θέση τουλάχιστον σε 5 

Δημόσια Νοσοκομεία 

 Εξειδικευμένο νομικό με γνώση και εμπειρία των πρακτικών περί Προστασίας και Διαχείρισης 

Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο υλοποίησης της συμμόρφωσης. Να αποτελεί ή να έχει αποτελέσει 

μέλος της ομάδας έργου σε ένα (3) τουλάχιστον παρόμοια έργα. 

 Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή με 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα ελεγκτικά-

συμβουλευτικά σε Δημόσιους Φορείς Υγείας . Να αποτελεί ή να έχει αποτελέσει μέλος της ομάδας έργου 

σε ένα (1) τουλάχιστον παρόμοιο έργο 

 Εξειδικευμένο επιστήμονα Πληροφορικής με γνώση και 5ετή εμπειρία της ασφαλούς διαχείρισης 

δεδομένων μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Να αποτελεί ή να έχει αποτελέσει μέλος της ομάδας 

έργου σε ένα (1) τουλάχιστον τουλάχιστον παρόμοιο έργο. 

 Πιστοποιημένο διαχειριστή κινδύνων (risk officer) κατά CRMA, που να είναι ορισμένος risk officer σε 

έναν τουλάχιστον οργανισμό και ορισμένος dpo σε έναν τουλάχιστον οργανισμό. 

 Τα μέλη της ομάδας έργου μπορούν να καλύπτουν παραπάνω της μιας ιδιότητας.  

Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει, μαζί με την τεχνική του προσφορά, 

τα αναλυτικά βιογραφικά των στελεχών που θα απαρτίσουν την ομάδα έργου του και τα αντίστοιχα 

έγγραφα τεκμηρίωσης.   

Η εμπειρία και η υλοποίηση των έργων από τον Ανάδοχο θα πρέπει να τεκμηριώνεται με Βεβαίωση από 

τον πελάτη, ή αντίστοιχη Σύμβαση Έργου ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει και να διαθέτει τα μέσα διασφάλισης ποιότητας και 

ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών:  

 Να δηλώσει και να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας και πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, με 

πεδίο εφαρμογής την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης ή την παροχή υπηρεσιών 

συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR ή την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων (DPO).  

 Να δηλώσει και να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και πιστοποίηση κατά ISO 

27001:2013, με πεδίο εφαρμογής την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης ή την παροχή 

υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR ή την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (DPO).  

 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει της μεθοδολογίας υλοποίησης, καθώς και αναφορά στις τεχνικές που θα 

χρησιμοποιηθούν για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως επισημαίνουμε πως οι σχετικές 

υπηρεσίες που θα παρέχονται θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις εκάστοτε ανάγκες των τμημάτων 

και υπηρεσιών του Γ.Ν.Γρεβενών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΕ € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

1 
Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
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