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   ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
    ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
    6θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΨΕΕΙΑ 
    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ 
    ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ  

 ΚΟΙΝΘΟΥ 191 Τ.Κ.21231  
 Δ/νςθ Διοικθτικοφ  
 Τμιμα Οικονομικό  
 Γραφείο Ρρομθκειϊν 
 Ρλθροφορίεσ: Ρ.ΞΑΝΘΙΟΥ  
 Τθλ.2751360172 
 Fax: 2751360170  
 e-mail: promithies@gna.gr 

           Δ Ι Α Κ Θ  Υ Ξ Θ 
 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΘΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΤΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (CPV 90721600-3)  
ΣΕ ΕΜΡΕΙΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΚΤΙΝΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΕΜΡΕΙΟΓΝΩΜΟΝΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

5.000,00€ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  ΦΡΑ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

 
 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΩΘ Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Ν.Μ. Άργουσ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικόσ  Διαγωνιςμόσ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΫΣΘΣ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά  
αποκλειςτικά βάςει τιμισ (Ωαμθλότερθ τιμι) 

ΩΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Θμερομθνία:  03-09-2019 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Ν.Μ. Άργουσ,  
Κορίνκου 191 Αργοσ, Τ.Κ. 21231 

ΡΕΙΓΑΨΘ  
ΑΝΑΘΕΣΘ ΣΕ ΕΜΡΕΙΟΓΝΫΜΟΝΑ ΑΚΤΙΝΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 
ΕΜΡΕΙΟΓΝΫΜΟΝΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΨΥΣΙΚΘΣ 

Κωδικόσ Αρικμοφ Εξόδου (ΚΑΕ) 0429 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ 

ΚΫΔΙΚΟΣ CPV 90721600-3 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ   5.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ Υπθρεςίεσ 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
Ζνα (1) ζτοσ με δικαίωμα τρίμθνθσ παράταςθσ μονομερϊσ 
από το Νοςοκομείο  

 

ΑΓΟΣ  23-08-2019 
     Α.ΔΙΑΚ.: 25 
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Ζχοντασ υπόψθ: 
 
Α. Τισ διατάξεισ: 
  
1. Του Ν.4412/2016 (ΨΕΚ 147Αϋ/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τισ τροποποιιςεισ αυτοφ όπωσ ιςχφουν ζωσ 
ςιμερα. 
 
2. Του Ν.3580/2007 (ΨΕΚ 134Αϋ/18-06-2007) «Ρρομικειεσ φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο 
Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ». 
 

3. Του Ν.4052/2012 (ΨΕΚ 41Αϋ/01-03-2012) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Υπουργείων Υγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ τθσ εκνικισ οικονομίασ». 
 

4. Του Ρ.Δ. 80/2016 (ΨΕΚ 145Αϋ/05-08-2016)  «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»  
 

5. Του Ν.4250/2014 (ΨΕΚ 74Α'/26-03-2014) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1. 
 

6. Τθσ παρ. Η του Ν.4152/2013 (ΨΕΚ 107Αϋ/09-05-2013) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ)». 
 
7. Του Ν.4270/2014 (ΨΕΚ 143Α'/28-06-2014) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 
 

8. Του Ν.3861/2010 (ΨΕΚ 112Αϋ/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 
 

9. Του Ν.2859/2000 (ΨΕΚ 248Α’/07-11-2000) «Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ». 

10.Του Ν.2690/1999 (ΨΕΚ 45Α'/09-03-1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 

 

11. Σοσ Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α'/11-07-2014) άρθρο 47 Παραηηρηηήριο ηιμών (περί νομιμοποίηζης 

δαπανών). 
 

12. Του Ν.2121/1993 (ΨΕΚ 25Α'/03-03-1993) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και 
Ρολιτιςτικά Θζματα». 

13. Του Ν.4013/2011 (ΨΕΚ 204Α’/15-09-2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…». 
 

14. Του Ρ.Δ. 28/2015 (ΨΕΚ 34Α’/23-03-2015) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία». 
 

      15. Τθν υπ’ αρικμ. ΔΥ7/2480/94 Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Ρερί Εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 
προσ τθν Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, που αφορά τα 
Ιατροτεχνολογικά Ρροϊόντα (ΨΕΚ 679/Β/13-9-94, ΨΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΨΕΚ 757/Β/10-10-94). 
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  16. Του Ν.4605/2019 (ΨΕΚ 52Α’/01-04-2019) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν 
προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί 
(εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016)-
Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ». 
 
 
17. Του ΡΔ 101 (ΨΕΚ 194Α’/20-11-2018) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Δεκεμβρίου 2013, για τον κακοριςμό βαςικϊν προτφπων 
αςφάλειασ για τθν προςταςία από τουσ κινδφνουσ που προκφπτουν από τισ ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ και 
τθν κατάργθςθ των Οδθγιϊν 89/618/Ευρατόμ 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρατόμ και 
2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θζςπιςθ Κανονιςμϊν Ακτινοπροςταςίασ.» 
 
18. Τθν με αρικ. 45872 ΚΥΑ (ΨΕΚ 1103/Β’/3-4-2019) «Διαδικαςίεσ κανονιςτικοφ ελζγχου πρακτικϊν 
ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν - αναγνϊριςθ υπθρεςιϊν και εμπειρογνωμόνων.» 
 
19. Του Ν.4605/2019 (ΨΕΚ 52Α’/01-04-2019) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 ςχετικά με τθν 
προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν ζχουν αποκαλυφκεί 
(εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016)-
Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ». 
 
Β. Τισ Αποφάςεισ και ζγγραφα: 
 

1. Τθν υπ’αρικ.24θ/18-6-2019 (κζμα 15ο) (ΑΔΑ: 7ΩΥΜ4690Β4-Κ4) πράξθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ ςχετικά με τθν ζγκριςθ του Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν 2019. 

2. Τθν υπ’αρικ.πρωτ.9959/20-08-2019 ειςιγθςθ πρωτογενοφσ αιτιματοσ ΑΔΑΜ: 19REQ005456184. 

3. Τθν υπ’αρικ.πρωτ.2103/21-08-2019 ΑΔΑ:ΫΚ74690Β4-0ΘΙ Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ. 

4.  Τθν υπ’αρικ.35θ/21-08-2019 (κζμα:4ο) (ΑΔΑ:ΫΒΪ4690Β4-5ΩΟ) πράξθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ ςχετικά με τθ ζγκριςθ διενζργειασ του ςυνοπτικοφ  

διαγωνιςμοφ. 

 

 
 
ΡΟΚΘΥΣΣΟΥΜΕ 

 
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΘΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΤΘΣ ΡΑΟΩΘΣ ΥΡΘΕΣΙΫΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΟ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (CPV:90721600-3) ΣΕ ΕΜΡΕΙΟΓΝΫΜΟΝΑ ΑΚΤΙΝΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΕΜΡΕΙΟΓΝΫΜΟΝΑ 
ΙΑΤΙΚΘΣ ΨΥΣΙΚΘΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000,00€ ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΨΡΑ ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΫΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΨΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΪΘ ΡΟΣΨΟΑ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 
ΤΙΜΘΣ. 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ 
 
Ανακζτουςα Αρχι: Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Ν.Μ. Άργουσ,  Κορίνκου 191 ΤΚ. 21231 Αργοσ, 
Τθλζφωνο: 27513 60172 Ψαξ: 2751360170 
 
E-mail:  promithies@gna.gr 
Ρλθροφορίεσ: Ρ.ΞΑΝΘΙΟΥ 

mailto:promithies@gna.gr
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2. ΤΟΡΟΣ – ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

 
ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τμιμα Γραμματείασ 
(Ρρωτόκολλο) 

Γ.Ν.ΑΓΟΛΙΔΑΣ -  
Ν.Μ.ΑΓΟΥΣ 

 
02-09-2019 

Θμζρα: ΔΕΥΤΕΑ 
ΫΑ: 14:30μ.μ 

 

Γενικό Νοςοκομείο 
Αργολίδασ –Ν.Μ.Αργουσ, 

Κορίνκου 191,   
ΑΓΟΣ - ΤΚ.21231 

 
03-09-2019 

Θμζρα: ΤΙΤΘ 
ΫΑ: 12:00π.μ 

 

   

 

 

 

3. ΤΟΡΟΣ ΛΘΨΘΣ ΕΓΓΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ρροσ  διευκόλυνςθ  των  ενδιαφερομζνων,  το  πλιρεσ  κείμενο  τθσ  Διακιρυξθσ  διατίκεται  ςε 
θλεκτρονικι μορφι από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (www.gna.gr ) κακϊσ και ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.). 

 
 

 

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 

Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό περιγράφονται ςτο παρόν άρκρο το οποίο αποτελεί  
Υπεφκυνθ Διλωςθ των οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν 
δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ και παρζχει προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται 
ςε μία από τισ καταςτάςεισ του Άρκρου 73 παρ.1,2,& 4 εδάφιο α και κ του Ν 4412/2016. 
Οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ  είναι οι εξισ : 

4.1  Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ και ςτθν οποία δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, ο 
οικονομικόσ φορζασ και τα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του, δεν ζχουν 
καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για ζναν από τουσ λόγουσ α ζωσ και ςτ, τθσ παρ. 1, του άρκρου 
73, του Ν. 4412/2016 (Ψ.Ε.Κ. 147 Αϋ/2016), δθλαδι για κάποιο από τα ακόλουκα: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42). 

 δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν 
τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

 απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 48), θ οποία κυρϊκθκε 
με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 
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θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 
αυτισ, 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, 
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ). 
Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ θ περίοδοσ αυτι 
ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ 

 
4.2 Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ και ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του, 
ο οικονομικόσ φορζασ:  

α. δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, δεν ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, δεν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ και δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  
β. είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(κφριασ και επικουρικισ), με αναφορά ςε όλουσ τουσ φορείσ ςτουσ οποίουσ καταβάλλονται 
ειςφορζσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ. 
γ. είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ.  
δ. είναι εγγεγραμμζνοσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, ςε ζνα από τα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ 
περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα ΩΙ, του Ρροςαρτιματοσ Αϋ, του Ν. 4412/2016 (Ψ.Ε.Κ. 147 Αϋ/2016) ι 
ικανοποιεί οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα αυτό.  
ε. δεν τελεί ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ 
Ανάπτυξθσ.  
ςτ. δθλϊνει τουσ τυχόν νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 
η. αποδζχεται ωσ χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του τισ εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ, από τθν 
επομζνθ τθσ διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ.  
θ. αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
 

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ θ περίοδοσ αυτι 
ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ 

 
 4.3    Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εάν ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του.           

 
ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ 

Οι ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα πρζπει να φζρουν θμερομθνία εντόσ των τελευταίων 
τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν και δεν 
απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ. 

Θ αρχι διατθρεί το δικαίωμα ανά πάςα ςτιγμι να ηθτιςει όλα ι κάποια από τα 
πιςτοποιθτικά/δικαιολογθτικά ζγγραφα που αποδεικνφουν τα ανωτζρω, εφόςον κρίνει ότι αυτό είναι 
απαραίτθτο για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
Δεν απαιτείται εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. 
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5. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

Οι προςφορζσ είναι δυνατό: 
α.   να   υποβάλλονται ςτο  Τμιμα Γραμματείασ (πρωτόκολλο) τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μζχρι και  τθν 
προθγοφμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι:  02-09-2019,   θμζρα ΔΕΥΤΕΑ  και ϊρα 
14:30μ.μ. 
 
β. να αποςτζλλονται ςτθ διεφκυνςθ τθσ Ν.Μ.Άργουσ με οποιοδιποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με 
απόδειξθ, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ να ζχουν παραλθφκεί από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν 
προθγοφμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία 
Διενζργειασ με οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί από την 
ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία». 
 
 

6. ΤΟΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 
1.  Οι προςφορζσ υποβάλλονται ι αποςτζλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςα 

ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε δυο αντίγραφα. Ζνα από τα αντίγραφα ορίηεται ωσ πρωτότυπο και πρζπει να 
αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ «ΡΫΤΟΤΥΡΟ» και να μονογράφεται από τον υποψιφιο Ανάδοχο. Το 
περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από κάκε αντίγραφο τθσ προςφοράσ. 

 
2. Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ: 
2.1. Θ λζξθ ΡΟΣΨΟΑ. 
2.2. Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 
2.3. Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ και το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ. 
2.4. Θ θμερομθνία διενεργείασ του διαγωνιςμοφ. 
2.5. Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

 
3.  Μζςα  ςτο  φάκελο  τθσ  προςφοράσ  τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία και 
ειδικότερα: 
3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ τθσ προςφοράσ, (Ρρωτότυπα και Αντίγραφα), τοποκετοφνται ςε ςφραγιςμζνο 
φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΨΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΫΝ». 
 
3.2. ΤΑ ΤΕΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΩΕΙΑ τθσ προςφοράσ (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποκετοφνται ςε χωριςτό 
ςφραγιςμζνο φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ «ΨΑΚΕΛΟΣ ΤΕΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ».  
Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προφοράσ δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να 
τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ 
φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ραράρτθμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
 
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΩΕΙΑ (Ρρωτότυπο και αντίγραφο), επί ποινι απορρίψεωσ τοποκετοφνται ςε 
χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΨΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 
ΡΟΣΨΟΑΣ».  
 
3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΫΝ, ΤΕΩΝΙΚΘΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ προςφοράσ κα φζρουν και τισ ενδείξεισ 

του κυρίωσ φακζλου. 
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7. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ 
 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν πραγματοποιείται ςε ζνα ςτάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω βιματα:  
 

 Ραραλαβι των φακζλων και αποςφράγιςθ προςφορϊν  

 Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ  

 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ τεχνικϊν προςφορϊν  

 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ οικονομικϊν προςφορϊν  

 Ανάδειξθ Ρρομθκευτι  
 
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, προςκικεσ ι διορκϊςεισ.  
Το κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ, κα γίνει ςφμφωνα με τα παρακάτω παραρτιματα που επιςυνάπτονται ςτθν 

παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

 
«ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ - ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ»  ΡΑΑΤΘΜΑ Α 
«ΣΩΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ»  ΡΑΑΤΘΜΑ Β 
 
Σε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα κακοριηόμενα ςτο άρκρο 60 του 
Ν.4412/2016. 
 
 

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ   
 

 Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ.  
 Κάκε είδουσ άλλθ δαπάνθ βαρφνει τον προμθκευτι και κα πρζπει να ζχει ςυνυπολογιςκεί ςτθν 

προςφορά. 
 Οι τιμζσ κα καταγράφονται ωσ εξισ:  

Α) Τιμι χωρίσ ΨΡΑ  
Β) Σφνολο προςφερόμενθσ τιμισ 
Γ) Ροςοςτό ΨΡΑ και Σφνολο ΨΡΑ 

   Δ) Συνολικό κόςτοσ με ΨΡΑ 

 Θ προςφερόμενθ τιμι κα πρζπει να εναρμονίηεται με αυτι του Ραρατθρθτθρίου τιμϊν όπωσ 
αυτι καταγράφθκε κατά τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 
(Ν.4052/2012 άρκρο 14 παρ.7). 

 Θ τιμι χωρίσ ΨΡΑ κα λαμβάνεται για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
 
 
 

9. ΑΡΟΙΨΘ ΡΟΣΦΟΩΝ        

Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ προχποκζςεισ 
και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ενϊ είναι δυνατό, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ, να κεωρθκοφν αποδεκτζσ και προςφορζσ που παρουςιάηουν αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι 
περιοριςμοφσ. Ϋσ αςιμαντεσ αποκλίςεισ ι περιοριςμοί νοοφνται οι αποκλίςεισ και οι περιοριςμοί που δεν 
επθρεάηουν τθν προμικεια ι τθν ποιότθτα εκτζλεςισ τθσ, δεν περιορίηουν ςε κανζνα ςθμείο τα 
δικαιϊματα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι τισ υποχρεϊςεισ του Ρροςφζροντοσ και δεν κίγουν τθν αρχι τθσ ίςθσ 
μεταχείριςθσ των Ρροςφερόντων. 
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Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να απορρίψει αιτιολογθμζνα προςφορά, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ 
Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά ςε κάκε μία από τισ κάτωκι 
περιπτϊςεισ: 
 
1. Ζλλειψθ οποιουδιποτε δικαιολογθτικοφ. 
2. Μθ ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν. 
3. Ρροςφορά που δεν καλφπτει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 
4. Ρροςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ. 
5. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι.  
6. Ρροςφορά που υπερβαίνει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ. 
7. Δεν  είναι  ςφμφωνθ  με τουσ  επί  μζρουσ  υποχρεωτικοφσ  όρουσ τθσ  παροφςασ,  όπου  αυτοί 
      αναφζρονται. 
8.   Ρροςφορά που τα είδθ δεν ζχουν αντιςτοιχθκεί με τον κωδικό του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν, εφόςον  

αντιςτοιχίηονται. 
9.  Ορίηει χρόνο παράδοςθσ/υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ μεγαλφτερο του προβλεπομζνου ςτθν παροφςα, 

ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ορίηεται μικρότεροσ των 120 θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
των προςφορϊν ι δεν αναφζρεται κακόλου, παρουςιάηει κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

10.   Εναλλακτικζσ προςφορζσ, απορρίπτονται. 
 

 Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν 02-09-2019, θμζρα: ΔΕΥΤΕΑ και ϊρα: 14:30 μ.μ., είναι 
εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. 

 Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του      
διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Θ κατακφρωςθ κα γίνει με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ εκ των προμθκευτϊν των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ 
αποδεκτζσ με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

 Ωρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται ςε εκατόν είκοςι θμζρεσ (120) . 
 
 

10. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ        
 

Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ προβλζπεται θ άςκθςθ 
ζνςταςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127, του Ν.4412/2016 (ΨΕΚ 147Α'/2016) όπωσ ιςχφει 
μζχρι και ςιμερα. 
 
 
 

11. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ (αποδεικτικά μζςα) 
 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ο μειοδότθσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ εντόσ 
προκεςμίασ (10) θμερϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 103 του Ν.4412/2016 κα πρζπει να 
κατακζςει ςε κλειςτό φάκελο: 
12.1 Απόςπαςμα ποινικοφ Μθτρϊου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ 
άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ   
απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του αρ. 73, του Ν.4412/2016  ιτοι  ςυμμετοχι ςε 
εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με 
τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ 
τθσ τρομοκρατίασ, παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων. 
12.2 Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαµινου πριν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει   ότι: δεν τελεί υπό 
πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι - δεν τελεί υπό αναγκαςτικι  
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διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε 
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. 
12.3 Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχι κατά περίπτωςθ αρχι , από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 
υποχρεϊςεισ τουσ.  
12.4 Ριςτοποιθτικό /Βεβαίωςθ του οικείου Επιμελθτθρίου, µε το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 
τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τουσ, κατά τθν θµζρα διενζργειασ του διαγωνιςµοφ, και αφετζρου ότι 
εξακολουκοφν να παραµζνουν εγγεγραμμζνοι µζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.  

 

 
 
 

12. ΥΡΟΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊνεται οριςτικά θ υπθρεςία  είναι υποχρεωμζνοσ να προςζλκει για 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (Ραράρτθμα Β). 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα ιςχφει για ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και κα 
μπορεί να παρατακεί για τρείσ (3) ακόμθ μινεσ, μονομερϊσ από το Νοςοκομείο μετά από ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν παρουςιαςτεί για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Αρμοδίου Οργάνου. Θ Ανακζτουςα αρχι ςτθν περίπτωςθ αυτι καλεί τον 
πρϊτο επιλαχόντα για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ακολουκείται αντίςτοιχα θ ίδια διαδικαςία. 

 
 

 

13. ΡΛΘΩΜΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ            
 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει μετά τθν οριςτικι ποιοτικι & ποςοτικι  παραλαβι των 
εργαςιϊν, ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν 
χρθματικϊν ενταλμάτων. 

 Θ πλθρωμι κα λάβει χϊρα βάςει των τιμολογίων του Αναδόχου  και κα πραγματοποιθκεί με τθν 
προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 
άρκρου 200 παρ. 5 του Ν.4412 (όπωσ τροποποιικθκε με το άρ.107 παρ.36 του Ν.4497/2017), κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Πλα τα τιμιματα τθσ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και δεν 
υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Δεν προβλζπεται προκαταβολι 
 
 

 

14. ΚΑΤΘΣΕΙΣ       
 
 
Τον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
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α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπέρ τησ Ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρ.4 Ν.4013/2011 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 44 του Ν.4605/2019).  
 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξία, εκτόσ Ψ.Ρ.Α., τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρ. 36 του Ν.4412/2016. 
 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
(άρ. 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 και Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-03-2017 (Β’ 969) «Κακοριςμόσ του 
χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ 
Αρχισ Εξζταςθ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ 
παραγράφου 3 του άρ. 350 του Ν.4412/2016 Α’ 147)»). 
 
δ) Υπζρ Ψυχικισ Υγείασ:2% 
 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθ 
επ’αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ (για Υπθρεςίεσ) αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 
 
 

 

15. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ       
 
15.1 Κακ ́ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ  ςφμβαςθσ , ο Ανάδοχοσ  κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν 
εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ. 
15.2 Ο Ανάδοχοσ, εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να παρίςταται ςε 
υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν υπθρεςία (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα 
απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 
15.3 Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ 
αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 
15.4 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, οι 
οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ 
διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω 
του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν 4412/2016. 
15.5 Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθν υπθρεςία, ςφμφωνα 
με τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ 
εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει, διακζτοντασ άτομα με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και 
ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. 
15.6 Ο Ανάδοχοσ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα 
μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
15.7 Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που 
απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 
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16.ΚΥΩΣΕΙΣ-ΤΕΚΜΘΙΟ ΑΡΟ ΤΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ      
 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 206 και 207, του Ν.4412/2016 (ΨΕΚ 147 Αϋ/2016), ςε 
περίπτωςθ παράδοςθσ ι αντικατάςταςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, με ευκφνθ του Αναδόχου, μετά 
από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ και εφόςον ο Ανάδοχοσ ζχει αιτθκεί εγκαίρωσ και λάβει 
αντίςτοιχθ παράταςθ, επιβάλλεται από τθν Ανακζτουςα αρχι, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υπθρεςιϊν, χωρίσ Ψ.Ρ.Α. 
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται είτε με παρακράτθςθ από τθν πλθρωμι του Αναδόχου, είτε με ιςόποςθ 
κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό.  
Για τθν απόρριψθ ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων και τθν αντικατάςταςθ αυτϊν ιςχφουν οι διατάξεισ του 
άρκρου 213 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλογικά ςε όλα τα μζλθ τθσ. 
Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και 

από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 203 του Ν. 4412/2016 
(Ψ.Ε.Κ. 147/Αϋ/2016). 

Θ ςυμμετοχι ςτθν διαδικαςία του διαγωνιςμοφ ςυνιςτά τεκμιριο ότι ο διαγωνιηόμενοσ, αλλά και 
κάκε μζλοσ του (ςε περίπτωςθ διαγωνιηόμενθσ ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ), ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ. 

Οι όροι τθσ παροφςασ ερμθνεφονται με τρόπο ϊςτε να μθν προκφπτει αντίκεςι τουσ με κανόνεσ 
δικαίου. Σε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ όρου τθσ Διακιρυξθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των τευχϊν τθσ) προσ 
επιτακτικό κανόνα δθμοςίου δικαίου ι προσ κανόνα δθμόςιασ τάξθσ, υπεριςχφει ο κανόνασ δικαίου. 
 

 
17.ΜΑΤΑΙΩΣΘ        

 
Το αρμόδιο για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ όργανο με γνωμοδότθςι του, 

μπορεί να προτείνει: 
1.Σε περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν (προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι ) θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει 
τον Ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ 
κλιρωςθ  γίνεται ενϊπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων άρκρο 90, παρ.1 του Ν. 4412/2016 (Ψ.Ε.Κ. 147 Αϋ/2016). 
2.Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

  3.Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και προςφυγι ςτθν διαδικαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ 
όταν ςυντρζχει λόγοσ επείγοντοσ που δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ Υπθρεςίασ. 
4. Ματαίωςθ εξ’ ολοκλιρου ι τμθμάτων του διαγωνιςμοφ χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ, με 
ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του ανακζτοντοσ φορζα, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου με 
υποχρζωςθ τθν ανακοίνωςθ τθσ ματαίωςθσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. 
5.Οριςτικι ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 
i) Πταν ο φορζασ δε χρειάηεται πλζον το υλικό ι τθν υπθρεςία  είτε λόγω αλλαγϊν ςτθν τεχνολογία είτε 
λόγω διακοπισ ι περιοριςμοφ τθσ δραςτθριότθτασ, για τθν οποία επρόκειτο να χρθςιμοποιθκεί το υλικό ι 
υπθρεςία. 
ii) Πταν ςυντρζχουν άλλοι λόγοι δθμοςίου ςυμφζροντοσ που επιβάλλουν τθν ματαίωςθ. 
 
 
 

18. ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΚΥΙΟΤΘΤΑΣ ΚΑΙ ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ    
 

Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία, όπωσ διαγράμματα, ςχζδια, προδιαγραφζσ, πλάνα, 
ςτατιςτικά ςτοιχεία, υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι 
καταρτίηεται από τον Ανάδοχο  κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν 
απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
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Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα 
ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και 
ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, ςε κάκε περίπτωςθ, ζχει το 
δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει, χωρίσ περιοριςμό, τθν τεχνογνωςία (know-how) που κα αποκτιςει κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ – υπθρεςίασ, ςε παρόμοια ζργα - υπθρεςίεσ  που τυχόν κα αναλάβει για 
λογαριαςμό οιουδιποτε τρίτου. 

Ανακζτουςα Αρχι εμποδίηεται ςτθν χριςθ τουσ λόγω αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ δικαιωμάτων 
τρίτων προςϊπων επ’ αυτϊν, παρζχοντασ προϊόντα ίδιασ φφςθσ, απόδοςθσ και λειτουργίασ. 

 

 
19.ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ     

 
Ωωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ τθσ 
προμικειασ, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με 
τθ Σφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να 
τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ 
Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ τθσ και τθν παφςθ 
κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον. 

Ο Ανάδοχοσ  δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθ προμικεια χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με 
τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα 
τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

 
 
 
 

 

                                   Θ ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ      
 
 
 

                                                                       ΑΓΓΕΛΙΚΘ   ΦΛΩΚΟΥ 
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Ρ Α  Α  Τ Θ Μ Α  Α  
 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

Ζνασ Αξονικόσ Τομογράφοσ : SIEMENS SOMATOM EMOTION 6.  
Ζνασ Αναλογικόσ Μαςτογράφοσ : SIEMENS MAMMOMAT 3000 NOVA. 
Ζνα Κλαςικό Ακτινολογικό μθχάνθμα με τράπεηα γενικισ χριςθσ: GMM MERATE  
INDICO 100. 
Ζνα Τθλεχειριηόμενο Ακτινοδιαγνωςτικό μθχάνθμα: GMM MERATE OPERA T20C. 
Ζνα οςτεοπυκνόμετρο: DMS STRATOS. 
Ζνα Ψορθτό Ακτινολογικό Σφςτθμα  : JOLLY 15PLUS  
Ζνα Ψορθτό Ακτινοςκοπικό C-Arm    : GMM MERATE SPA TCA6S TECHNIX  
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΤΘΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΟ 
ΤΘΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 
Ο Εμπειρογνϊμονασ Ακτινοπροςταςίασ και ο Εμπειρογνϊμονασ Ιατρικισ Ψυςικισ για το 
ακτινολογικό εργαςτιριο του Νοςοκομείου, κα πρζπει να ικανοποιεί τουλάχιςτον τα παρακάτω: 
 

- Να διακζτει άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Ακτινοφυςικοφ Ιατρικισ, με πολυετι άςκθςθ τθσ 
ειδικότθτάσ του με αποδεδειγμζνθ εμπειρία (το λιγότερο 5ετισ ςε ακτινολογικά εργαςτιρια) 
και με επιςτθμονικι δραςτθριότθτα και ευρφτερθ εμπειρία ςε κζματα ακτινοπροςταςίασ. 
 

- Να διακζτει διακριβωμζνα όργανα ελζγχου και να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ. 
 
Τα ανωτζρω κα αποδεικνφονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, με τθν υποβολι – προςκόμιςθ των 
αντίςτοιχων δικαιολογθτικϊν – βεβαιϊςεων, τα οποία κα εμπεριζχονται ςτο φάκελο τθσ 
«ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ». 
 
Οι αρμοδιότθτεσ του παρζχοντα τισ υπθρεςίεσ για τθν προςταςία από τθν ακτινοβολία, 
αναφζρονται ςυγκεκριμζνα ςτα άρκρα 82, 83 & 84 του ΡΔ 101 (ΨΕΚ 194Α’/20-11-2018):  
 
1. Ο εμπειρογνϊμονασ ακτινοπροςταςίασ παρζχει κατάλλθλεσ ςυμβουλζσ ςτον οργανιςμό  ςχετικά 
με τθ ςυμμόρφωςθ με τισ ιςχφουςεσ νομικζσ απαιτιςεισ, όςον  αφορά τθν επαγγελματικι ζκκεςθ 
και τθν ζκκεςθ του κοινοφ. 
2. Οι ςυμβουλζσ του εμπειρογνϊμονα ακτινοπροςταςίασ καλφπτουν, ςτον βακμό που κατά 
περίπτωςθ απαιτείται, τα ακόλουκα κζματα, χωρίσ όμωσ να περιορίηονται ςε αυτά: 
α) βελτιςτοποίθςθ και κζςπιςθ κατάλλθλων περιοριςτικϊν επιπζδων δόςθσ, 
β) μελζτεσ νζων εγκαταςτάςεων και αποδοχι για κζςθ ςε λειτουργία νζων ι τροποποιθμζνων 
πθγϊν ακτινοβολίασ αναφορικά με οποιουςδιποτε τεχνικοφσ ελζγχουσ, 
ςχεδιαςτικά χαρακτθριςτικά, χαρακτθριςτικά αςφάλειασ και διατάξεισ προειδοποίθςθσ που 
ςχετίηονται με τθν ακτινοπροςταςία, 
γ) ταξινόμθςθ των ελεγχόμενων και επιβλεπόμενων περιοχϊν, 
δ) ταξινόμθςθ των εργαηομζνων, 
ε) προγράμματα παρακολοφκθςθσ του χϊρου εργαςίασ και των εργαηομζνων και τθ ςχετικι 
ατομικι δοςιμζτρθςθ, 
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ςτ) κατάλλθλα όργανα παρακολοφκθςθσ τθσ ακτινοβολίασ, 
η) διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ, 
θ) διαδικαςίεσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων και ςυμβάντων,  
κ) ετοιμότθτα και απόκριςθ ςε καταςτάςεισ ζκκεςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 
ι) προγράμματα κατάρτιςθσ και εκ νζου κατάρτιςθσ των εκτικζμενων εργαηομζνων, 
ια) διερεφνθςθ και ανάλυςθ των ατυχθμάτων και ςυμβάντων και κατάλλθλεσ διορκωτικζσ 
ενζργειεσ, 
ιβ) ςυνκικεσ απαςχόλθςθσ εγκφων και γαλουχουςϊν εργαηομζνων, 
ιγ) προετοιμαςία τθσ κατάλλθλθσ τεκμθρίωςθσ όπωσ εκ των προτζρων αξιολογιςεων κινδφνου και 
γραπτϊν διαδικαςιϊν. 
3. Ο εμπειρογνϊμονασ Ιατρικισ Ψυςικισ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ δοςιμετρίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των φυςικϊν μετριςεων για τθν εκτίμθςθ τθσ δόςθσ που δζχεται ο 
αςκενισ και τα άλλα άτομα που υποβάλλονται ςε ιατρικι ζκκεςθ, παρζχει ςυμβουλζσ για τον 
ιατρικό ακτινικό εξοπλιςμό και ιδίωσ ςυμβάλλει ςτα εξισ: 
α) ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ προςταςίασ αςκενϊν και άλλων ατόμων που υποβάλλονται ςε ιατρικι 
ζκκεςθ από τθν ακτινοβολία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εφαρμογισ και χριςθσ διαγνωςτικϊν 
επιπζδων αναφοράσ, 
β) ςτον ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ του ιατρικοφ ακτινικοφ 
εξοπλιςμοφ, 
γ) ςτον ζλεγχο αποδοχισ του ιατρικοφ ακτινικοφ εξοπλιςμοφ, 
δ) ςτθν κατάρτιςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τον ιατρικό ακτινικό εξοπλιςμό και τον 
ςχεδιαςμό των εγκαταςτάςεων, 
ε) ςτθν επιτιρθςθ των ιατρικϊν ακτινικϊν εγκαταςτάςεων, 
ςτ) ςτθν ανάλυςθ περιςτατικϊν που ςυνεπάγονται ι ενδεχομζνωσ ςυνεπάγονται ιατρικι ζκκεςθ 
λόγω ατυχιματοσ ι ακουςίωσ, 
η) ςτθν επιλογι του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ για τθν εκτζλεςθ μετριςεων ακτινοπροςταςίασ, 
θ) ςτθν κατάρτιςθ των ιατρϊν και άλλου προςωπικοφ ςτισ ςχετικζσ πτυχζσ τθσ ακτινοπροςταςίασ. 
 
Ο εμπειρογνϊμονασ ακτινοπροςταςίασ και ο εμπειρογνϊμονασ ιατρικισ φυςικισ μπορεί να 
είναι το ίδιο φυςικό πρόςωπο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ  Β 
 
 

     ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                           Αρικ. Συμβ.:  
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ  
ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ  
 
                                                                         Σ Υ Μ Β Α Σ Θ 
 

Στο Αργοσ ςιμερα……………..  θμζρα ……….. ςτα Γραφεία του Γενικοφ Νοςοκομείου  

Αργολίδασ-Νοςθλευτικι Μονάδα  Άργουσ, οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι: 
 

- Αφενόσ το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΟΛΙΔΑΣ – ΝΟΣΘΛΕΥΤΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΟΥΣ,  που 
εδρεφει ςτο Αργοσ Κορίνκου 191  – Τ.Κ. 21231, και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν 
υπογραφι τθσ παροφςασ από τθν Διοικιτρια Αγγελικι  Ψλϊκου  ΑΨΜ 999007413 ΔΟΥ  
Άργουσ   
  

- Αφετζρου  ο/θ ι από  τθν  εταιρεία  «………………………………………………………………..»  με  ΑΨM  
…………………………. που εδρεφει ……………………………………. ..τκ ………………. τθλ. ……………………… 
fax ………………………….. email: ……………………… εκπροςωπείται ςτο παρόν από τον νόμιμο 
εκπρόςωπό τθσ κ. …………..………κάτοικο ………….………  
 
Συμφωνιςαμε και ςυναποδεχκικαμε τα κάτωκι: 
 

Φςτερα από τον Συνοπτικό Διαγωνιςμό τθσ 00-00-2019  και τθν υπ’ αρικ.  0θ/00-00-2019 (Θζμα 0ο) 
πράξθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου ποφ ανακζτει τισ υπθρεςίεσ 
…………………………………….……………………………..ςτο όνομα του δεφτερου από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, 
που ςτο εξισ κα αποκαλείται για ςυντομία Ανάδοχοσ, αναλαμβάνει με τουσ ακόλουκουσ όρουσ 
που αποδζχεται ανεπιφφλακτα. 
 

ΑΘΟ 1 
       Γενικοί Προι 
  

Ο Ανάδοχοσ  οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ δζουςα 
προςοχι και επιμζλεια, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
 

ΑΘΟ 2  

Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ 

 

2.1 Αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν προςταςίασ από ακτινοβολία 
από Εμπειρογνϊμονα Ακτινοπροςταςίασ – Εμπειρογνϊμονα Ιατρικισ Ψυςικισ. 
 
2.2. Θ Σφμβαςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμφωνθκζντων μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν 
κακϊσ και τουσ όρουσ και προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ  και κατιςχφει κάκε 
άλλου εγγράφου. 
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2.3. Συμπλθρωματικά εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα ςτθν Απόφαςθ Κατακφρωςθσ του Δ.Σ. τθσ 

ανάκεςθσ ςτον Ανάδοχο, ςτθν Διακιρυξθ και τθν προςφορά του Αναδόχου. 
 

 
 

ΑΘΟ 3 

Χρόνοσ και τόποσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν  

3.1 Ϋσ τόποσ και εκτζλεςθσ των  υπθρεςιϊν ορίηεται θ Νοςθλευτικι Μονάδα Άργουσ του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Αργολίδασ.  

 
ΑΘΟ 4 

Εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ 
 
1. Εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ  
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:  
α) όταν εκτελζςτθκε  ολόκλθρθ θ υπθρεςία   
β) Ζγινε αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν 
κυρϊςεισ ι εκπτϊςεισ  
γ) Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα 
μζρθ και αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ 
 
2. Ραράδοςθ – Ραραλαβι  
2.1. Θ παραλαβι των εργαςιϊν, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, κα 
πραγματοποιθκεί από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ.  
2.2. Κατά τα λοιπά και ςχετικά με τθ διαδικαςία, τισ αντιρριςεισ, τισ γνωςτοποιιςεισ και ότι άλλο 
αφορά τθ διενζργεια ελζγχων και τθν παραλαβι των αγακϊν ςε εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ιςχφουν 
οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του ν. 4412/2016. 
 
 

ΑΘΟ 5 
Αμοιβι του Αναδόχου  – Τρόποσ Ρλθρωμισ 

 
5.1 Θ  ςυνολικι  δαπάνθ  για  τθν υλοποίθςθ του ζργου κα ανζρχεται ςτο ποςό των 
………………………. Ευρϊ (………….. €), πλζον ΨΡΑ ………………………………………. λεπτϊν (………€),  ιτοι 
ςυνολικά…………………… ευρϊ και ……………. λεπτά (……………€) και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του 
προχπολογιςμοφ του Νοςοκομείου ΚΑΕ: 0429 
5.2  Ο  Ανάδοχοσ  επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ.  
5.3 Οι πλθρωμζσ κα πραγματοποιθκοφν ςε ευρϊ (€), με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κατά τον χρόνο πλθρωμισ. Κατά 
τα λοιπά ιςχφει το άρκρο 200 του Ν. 4412/2016. 
5.4 Τρόποσ Ρλθρωμισ του Αναδόχου :  
Θ πλθρωμι του Αναδόχου  κα γίνει μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν  ςε χρόνο 
προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν 
χρθματικϊν ενταλμάτων. Θ πλθρωμι κα λάβει χϊρα βάςει των τιμολογίων του Αναδόχου και κα 
πραγματοποιθκεί με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν που προβλζπονται από τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο για τθν πλθρωμι του Αναδόχου, μετά τθν αφαίρεςθ των 
νόμιμων κρατιςεων.  
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5.5 Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ) παραμζνουν ςτακερά 
και δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ 
τθσ Σφμβαςθσ. 
5.6. Δεν προβλζπεται προκαταβολι. 
 
 

ΑΘΟ 6 
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 
  

6.1 Κακ  ́όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με 
τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ 
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. 
6.2 Ο Ανάδοχοσ εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να παρίςταται ςε 
υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν προμικεια (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ 
τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 
6.3 Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε 
τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.  
6.4 Ο Ανάδοχοσ  υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό Δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν 4412/2016.  
6.5.Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει το παρεχόμενο ζργο, ςφμφωνα με τα 
κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ 
εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει, διακζτοντασ άτομα με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία 
και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ.  
6.6.Ο Ανάδοχοσ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, 
που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
6.7 Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και 
ευκφνεσ, που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 
 

ΑΘΟ 7 
Διάρκεια ςφμβαςθσ 

 
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται για ζνα (1) ζτοσ από …………………   ζωσ …………………… με 
δικαίωμα τρίμθνθσ παράταςθσ μονομερϊσ από το Νοςοκομείο μετά από ζγγραφθ ειδοποίθςθ. 
 
 

ΑΘΟ 8 
Ανωτζρα Βία 
 

8.1 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
8.2. Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε 
γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει εγγράφωσ και 
επικαλεςκεί τθσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα 
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αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω 
θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου, διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, 
τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 
 
 
  

ΑΘΟ 9 
Καταγγελία – Λφςθ Σφμβαςθσ 

 
9.1 Σε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι διαπιςτϊςει μθ προςικουςα εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του Αναδόχου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν. 4412/2016. Θ 
Ανακζτουςα Αρχι επιςθμαίνει τοφτο εγγράφωσ και αναλυτικϊσ ςε αυτόν και τάςςει εφλογθ 
προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι κατϊτερθ των δζκα πζντε (15) θμερϊν για να 
επανορκϊςει τισ τυχόν παραλιψεισ του και να εκπλθρϊςει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του. Ο 
Ανάδοχοσ μζςα ςτθν προκεςμία αυτι υποχρεοφται είτε να ςυμμορφωκεί με τισ υποδείξεισ αυτζσ, 
είτε να διατυπϊςει τισ αντιρριςεισ του, ςτισ οποίεσ θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να απαντιςει 
εντόσ τθσ αυτισ ωσ άνω προκεςμίασ. 
Στθν περίπτωςθ που θ προκεςμία παρζλκει άπρακτθ ι ο Ανάδοχοσ δε ςυμμορφωκεί με τισ τελικζσ 
υποδείξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με απόφαςι τθσ, αφενόσ διακόπτεται θ χρθματοδότθςθ του 
ζργου πλθν των ιδθ παραλθφκζντων τμθμάτων του και αφ’ ετζρου θ Ανακζτουςα Αρχι κθρφςςει 
τον Ανάδοχο ζκπτωτο. Θ απόφαςθ περί εκπτϊςεωσ κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτον Ανάδοχο 
εντόσ 30 θμερϊν από τθν λιψθ τθσ.  
9.2 Ο Ανάδοχοσ μπορεί ςφμφωνα με το άρκρο 205 του Ν. 4412/2016 να υποβάλλει προςφυγι για 
λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι 
με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.  
9.3 Σε περίπτωςθ λφςθσ ι καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ρρομθκευτισ:  
α. Είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλα τα ςτοιχεία που ζχει ςτθ 
διάκεςι του.  
β. Δεν δικαιοφται οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ, παρά μόνο τθν αμοιβι του για τα είδθ που ζχουν 
παραδοκεί μόνο εντόσ του μζχρι τθν λφςθ ι καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ χρονικοφ διαςτιματοσ. 
 
  

        ΑΘO 10 
        Εκχϊρθςθ-Μεταβίβαςθ ςφμβαςθσ 
  

Ο Ανάδοχοσ  δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ ςφμβαςθ ι μζροσ αυτισ. Κατ’ 
εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ  δικαιοφται να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθν καταβολι ςυμβατικοφ τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, 
ςε τράπεηα τθσ επιλογισ του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλθ χϊρα τθσ ΕΕ και 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν 4270/2014. 
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ΑΘΟ 11 

Εφαρμοςτζο Δίκαιο - Επίλυςθ διαφορϊν 
  

11.1. Ο Ανάδοχοσ  και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που τυχόν 
κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα 
υπογραφεί, με βάςθ τθ καλι πίςτθ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
11.2. Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 
δικαςτιρια Τρίπολθσ, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι το Ελλθνικό και το κοινοτικό. 
11.3  Δεν αποκλείεται ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, 
να προβλεφκεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία 
ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει 
τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά δικαςτιρια 
κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.  
Ειδικά κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του προμθκευτισ κυρϊςεισ δυνάμει των 
άρκρων 203 (κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου), 206 (χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 207 
(κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ), 213 (απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν - 
αντικατάςταςθ) του Ν. 4412/2016 μπορεί να υποβάλλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και 
ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν, από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, 
αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου και θ απόφαςθ που κα εκδοκεί δεν επιδζχεται προςβολι με 
άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
 
 

ΑΘΟ 12 
Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ   

Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ γίνεται μόνο ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ 
περιπτϊςεισ με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτα άρκρα 132, 201 και 216 του Ν. 4412/2016. 
 
 

ΑΘΟ 13 
Λοιπζσ Διατάξεισ   

Οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν Διατάξεισ του Ν. 4412/2016, θ αρ. ………… διακιρυξθ του ςχετικοφ 
διαγωνιςμοφ και θ αρ. …………………. κατατεκείςα προςφορά του Ρρομθκευτι αποτελοφν 
ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι 
διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι 
θ ακόλουκθ: 
 
α) Θ παροφςα ςφμβαςθ  
β) Οι διατάξεισ περί προμθκειϊν  
γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 

δ) Θ προςφορά του Αναδόχου  

Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο 
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπ’ όψθ για τθν ερμθνεία των 
όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ.  
Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο κα γίνεται με κάκε πρόςφορο 
μζςο, ιτοι με ταχυδρομικι επιςτολι, τθλεομοιοτυπία, ι θλεκτρονικά μζςα. 
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ΑΘΟ 14 

   Εμπιςτευτικότθτα - Ρνευματικι Ιδιοκτθςία 
 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθν λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο  Ανάδοχοσ   κα 
αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε 
τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ 
των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. 

Μετά τθν ανάγνωςθ και βεβαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ οι δφο ςυμβαλλόμενοι υπζγραψαν δφο 
όμοια πρωτότυπα αυτισ. 

Ζλαβε δε ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ από ζνα.  
 
 
 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΘ 
 

 
Θ ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ           Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 
 
 
 
       ΑΓΓΕΛΙΚΘ   ΦΛΩΚΟΥ 
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