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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
ΤΑΧ.ΚΩ∆. :21100 
∆/νση ∆ιοικητικού 
Τµήµα Οικονοµικό 
Γραφείο: Προµηθειών 
Πληροφορίες:Ιωάννα Μπινιάρη   

          ΤΗΛ.27523- 61139 
FAX: 27520-22272 

  
 

     ΝΑΥΠΛΙΟ  12-12-2018    
      ΑΡ. ∆ΙΑΚ. : 8057 

   E-MAIL:  ioanna.biniari@gnn.gov.gr 
 

                                                                           ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

                                                   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ  (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ )  
 (CPV 90721600-3)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΦΠΑ µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής . 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοσοκοµείο Αργολίδας –Ν.Μ. Ναυπλίου 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής 

 
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ηµεροµηνία  31-12-2018 
Ηµέρα: ∆ΕΥΤΕΡΑ       Ώρα: 13:00   µ.µ . 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ   &  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 

 Γενικό Νοσοκοµείο Αργολίδας –Ν.Μ.Ναυπλίου 
 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΝΑΥΠΛΙΟ  Τ.Κ.21100 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 

ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

Κωδικός Αριθµού Εξόδου (ΚΑΕ)  KAE 0429 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  Τακτικός Προϋπολογισµός 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV  90721600-3 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
 2.000,00 € 
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Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»(Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016) 
2. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «Προµήθειες φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
3. Του Ν. 4052/1-03-2012(Φ.Ε.Κ. 41/ Α΄/1-03-2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας & 
Κοιν/κης Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της εθνικής οικονοµίας». 

4. Του Π. ∆ 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
5. Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης 
επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων. 

6. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 
7. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
8. Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30-09-2010) « ∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη ∆ηµοσίων 
συµβάσεων .Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ. του Συµβουλίου της 
21ης Ιουνίου1989(L395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992».(L 
76 ) όπως τροποποιήθηκαν µε την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007(L 335 ») (Φ.Ε.Κ. 173/Α/30-09-2010) όπως ισχύει. 
9. Του Π. ∆ 28/15 (ΦΕΚ 34 Α/23-03-15) : Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα. 
10. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-14) άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιµών (περί νοµιµοποίησης 
δαπανών. 

11. Την υπ’ αριθµ. ∆Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10- 
94) 
12. Τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α) «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, 
θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» 

 

Β. Τις Αποφάσεις και έγγραφα: 

 1.   Η υπ’ αριθ. πρωτ 138/30-08-2018 Α∆ΑΜ: 18REQ003626358 εισήγηση πρωτογενούς αιτήµατος. 
        2.   Η υπ’αριθ.πρωτ.1011/05-09-2018     Α∆Α:ΨΙΧΣ46907Β-4ΛΩ  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

3.   Το εγκεκριµένο αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 18REQ003684067 έγκριση πρωτογενούς αιτήµατος. 
4.   Την υπ’ αριθ. 30η /26-09-2018 (θέµα:35 ο ) πράξη του ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Αργολίδας 
      σχετικά µε τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισµού. 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
 
Συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάθεση σε Ακτινοφυσικό της υπευθυνότητας 

Ακτινοπροστασίας συνολικού προϋπολογισµού 2.000,00 € απαλλαγµένου του 
Φ.Π.Α µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, εκ των Αναδόχων των οποίων οι προσφορές 
έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τους όρους της διακήρυξης. 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

Αναθέτουσα Αρχή : Γενικό Νοσοκοµείο Αργολίδας –Ν.Μ. Ναυπλίου  ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 
Ναύπλιο ΤΚ. 21100, Τηλέφωνο : 27523 61139  Φαξ : 27520-22272. 

E-mail: i o a n n a . b i n i a r i @ g n n . g o v . g r  
 

Πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΝΙΑΡΗ  παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες (τηλέφωνο 
επικοινωνίας 27523 61139 Fax: 27520-22272). 
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2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρωτόκολλο 
Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ - 
Ν.Μ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

 
31/12/2018 

Ηµέρα :∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΩΡΑ: 11:00 π.µ 

Γενικό Νοσοκοµείο 
Αργολίδας –               

Ν.Μ Ναυπλίου   
Τ.Κ.21100 Ναύπλιο 

 
31/12/2018 

  Ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ 
ΩΡΑ: 13:00 π.µ 

 
 
 

 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους µέχρι τις  31-12-2018, ηµέρα 
∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.µ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ∆ιευθ.: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Ναύπλιο Τ.Κ.21100 . Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας 
Αρχής επί της, ∆ιευθ.: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Ναύπλιο Τ.Κ.21100, στις 31-12-2018, ηµέρα: 
∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 π.µ.. 
3. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισµού 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται  σε 
ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.gnn.gov.gr ) καθώς και στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

4. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία αναγράφονται τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία δηλώνεται ότι µέχρι και την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, ο οικονοµικός φορέας και τα µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του, δεν έχουν καταδικασθεί µε 
τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους α έως και στ, της παρ. 1, του 
άρθρου 73, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016), δηλαδή για κάποιο από τα 
ακόλουθα: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 σύµβασης περί της 
καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 
σελ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 
• τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
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• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε 
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 
• παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης- 
πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε 
ισχύει, υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 
παρόντος διαγωνισµού και στην οποία θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής 
της προσφοράς του, ο οικονοµικός φορέας: 
α. δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, 
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχει αναστείλει τις 
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου. 
β. είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), µε αναφορά σε όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλλονται εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 
γ. είναι ενήµερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 
δ. είναι εγγεγραµµένος, κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, σε ένα από τα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του, 
όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα ΧΙ, του Προσαρτήµατος Α΄, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 
147 Α΄/2016) ή ικανοποιεί οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό. 
ε. δεν τελεί σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης. 
στ. δηλώνει τους τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας της επιχείρησης. 
ζ. αποδέχεται ως χρόνο ισχύος της προσφοράς του τις εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από 
την εποµένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. 

η. αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης ,τα στοιχεία που 
αναγράφονται στην προσφορά του είναι ακριβή και αληθή καθώς και αναλαµβάνει την 
υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκυρη προσκόµιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

 
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει µε αντιπρόσωπό του. 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

Η αρχή διατηρεί το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα 
πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι 
αυτό είναι απαραίτητο για την οµαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
∆εν απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις 

/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 
∆ιακήρυξη. 
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε 
την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

 
Για τους Συνεταιρισµούς, απαιτείται βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός 
λειτουργεί νόµιµα. 

 

Σηµείωση: Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήµατος πρέπει να αναγράφονται η πλήρης 
επωνυµία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθµός τηλεφώνου, φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail) όλων των µελών του. 

 
5. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές είναι δυνατό: 
α.  Να   υποβάλλονται   στο   πρωτόκολλο της   Αναθέτουσας   Αρχής   µέχρι   και   την ηµέρα  της  
διενέργειας   του διαγωνισµού,   ήτοι:  31-12-2018,   ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 µ.µ. 

β. Να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας µε οποιοδήποτε τρόπο και να 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την 
αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Εφόσον η 
προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την 
ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». 

6. Τρόπος σύνταξης προσφορών 

1. . Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, στην ελληνική γλώσσα 
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Ένα από τα αντίγραφα ορίζεται ως πρωτότυπο 
και πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο 
της προσφοράς. 

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
 

2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού. 
 

2.4. Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού. 
 

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 
 

3. Μέσα στο  φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία  
και ειδικότερα τα εξής : 
3.1 ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς (Πρωτότυπα και Αντίγραφα), τοποθετούνται σε 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

 
3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

7. Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών περιλαµβάνει τα παρακάτω επιµέρους 
βήµατα: 

Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών 



6  

Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής 
Αποσφράγιση και αξιολόγηση  τεχνικών  
προσφορών . 

             Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών Ανάδειξη προµηθευτή. 
             Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. 

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι: Η πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής. 

 
8. Ειδικοί όροι 

Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. 
Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προµηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην 

προσφορά. 
Οι τιµές θα καταγράφονται ως εξής: 
Α) Τιµή χωρίς ΦΠΑ 

Β) Σύνολο προσφερόµενης τιµής 

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ 

∆) Συνολικό κόστος µε ΦΠΑ 

 

Η προσφερόµενη τιµή θα πρέπει να εναρµονίζεται µε αυτή του Παρατηρητηρίου τιµών 
όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής 
προσφορών (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7). 

Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

 
9. Απόρριψη Προσφορών: Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε 
όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι 
δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, να θεωρηθούν αποδεκτές και 
προσφορές που παρουσιάζουν ασήµαντες αποκλίσεις ή περιορισµούς. Ως ασήµαντες 
αποκλίσεις ή περιορισµοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί που δεν επηρεάζουν την 
προµήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σηµείο τα δικαιώµατα της 
Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης 
µεταχείρισης των Προσφερόντων. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογηµένα προσφορά, µετά από σχετική 

εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε µία από τις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών. 
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης. 
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
7. ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 
αναφέρονται. 
8. Ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης της προµήθειας µεγαλύτερο του προβλεποµένου 

στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των 120 ηµερών από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, 
παρουσιάζει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης 

9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την : 31-12-2018,  ηµέρα: ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα: 11:00 µ.µ., 
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 
Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιµής εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές. 
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Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας 
του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 

 
Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι ηµέρες (120) . 

 
10. ∆ιοικητικές προσφυγές: 

 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η 
άσκηση ένστασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 
Α΄/2016). 

 
11. ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά µέσα) 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο µειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
εντός προθεσµίας (10) ηµερών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 θα 
πρέπει να καταθέσει σε κλειστό φάκελο: 

 
1. Απόσπασµα ποινικού Μητρώου ,έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του αρ. 73, του 
Ν.4412/2016 ήτοι συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά 
εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες µορφές 
εµπορίας ανθρώπων. 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής , έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι: δεν  
τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή - δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη 
σε εθνικές διατάξεις νόµου. 
3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια αρχή κατά περίπτωση αρχή , από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
4. Πιστοποιητικό /Βεβαίωση του οικείου Επιµελητηρίου , µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού , 
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

 
12. Υπογραφή Σύµβασης: 

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά το έργο είναι υποχρεωµένος να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύµβασης, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) . Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος , δεν παρουσιαστεί για 
την υπογραφή της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Αρµοδίου Οργάνου. Η 
Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύµβασης και 
ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. 

Η διάρκεια της σύµβασης θα  ισχύει για ένα (1) έτος. 
 

13. Πληρωµή Αναδόχου 

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µετά την οριστική & ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών , σε  
χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων. Η πληρωµή θα λάβει χώρα βάσει των τιµολογίων του Αναδόχου και θα 
πραγµατοποιηθεί µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου µετά την αφαίρεση των 
νόµιµων κρατήσεων. 
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Όλα τα τιµήµατα της Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν σταθερά και δεν 
υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 
Σύµβασης. 
∆εν προβλέπεται προκαταβολή 

14. Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 

1. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 
µε την εκτέλεση του έργου. 

 
2. Ο Ανάδοχος , εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προµήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

 
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως της το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος της αποκατάστασή της. 

 
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβασης να τηρεί της υποχρεώσεις της που 
απορρέουν από της διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νοµοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν 4412/2016. 

 
5. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το παρεχόµενο έργο , 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως τίς 
επιµέρους εργασίες, που αυτό περιλαµβάνει, διαθέτοντας άτοµα µε την απαιτούµενη εµπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί της απαιτήσεις της σύµβασης. 

 
6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 
θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής 

 
7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, 
που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

 
15. Κυρώσεις-Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία: 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 206 και 207, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016), σε 
περίπτωση παράδοσης ή αντικατάστασης του συµβατικού αντικειµένου, µε ευθύνη του Αναδόχου , 
µετά από τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης και εφόσον ο Ανάδοχος έχει αιτηθεί εγκαίρως 
και λάβει αντίστοιχη παράταση, επιβάλλεται από την Αναθέτουσα αρχή, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου, πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. 
Η είσπραξη του προστίµου γίνεται είτε µε παρακράτηση από την πληρωµή του Ανάδοχου , είτε µε 
ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εφόσον ο τελευταίος δεν καταθέσει 
το απαιτούµενο ποσό. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη της. 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και 
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 203, του Ν. 
4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016). 
Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος, 
αλλά και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης σύµπραξης ή κοινοπραξίας), έχει 
λάβει πλήρη γνώση της παρούσας ∆ιακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της. 
Οι όροι της παρούσας ερµηνεύονται µε τρόπο ώστε να µην προκύπτει αντίθεσή τους µε 
κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της ∆ιακήρυξης (συµπεριλαµβανοµένων 
των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δηµοσίου δικαίου ή προς κανόνα δηµόσιας 
τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου. 
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16 . Κρατήσεις 
Η αµοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 8% όπως 

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις . Επίσης ,προβλέπεται κράτηση 2% του άρθρου 3 του Ν 
3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,καθώς και κράτηση 0,06% επί της αξίας της σύµβασης 
ποσού ύψους ή µεγαλύτερου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και κάθε 
συµπληρωµατικής ,σύµφωνα µε το άρθρο 26 ,βιβλίο V του Ν 4412/2016. 

Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από τo Νoσoκoµείo. 
17.Ματαίωση-κριση αποτελεσµάτων διαγωνισµού 

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µε γνωµοδότησή 
του, µπορεί να προτείνει: 
1. Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για µεγαλύτερη κατά ποσοστό 

30% ή για µικρότερη κατά ποσοστό 50% άρθρο 104, παρ.1 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 
Α΄/2016). 

2. Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών (προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή ) η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον Ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιµες 
προσφορές .Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου και 
παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων. άρθρο 90, παρ.1 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 
Α΄/2016). 

3. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

4. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 
5. Ματαίωση εξ’ ολοκλήρου ή τµηµάτων του διαγωνισµού χωρίς υποχρέωση καταβολής 
αποζηµίωσης, µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, µετά από γνώµη του 
αρµόδιου οργάνου µε υποχρέωση την ανακοίνωση της µαταίωσης στους συµµετέχοντες. 
6. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 
i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω 
διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό. 
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση. 

 

 
 

                      
 
                                                                Ο ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ                                                  
                                                         
 
 
                                                        
 
 
                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΦΑΡΑΝΤΟΣ  
                                                                                                           

 

 



10  

 
 
 

                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 
           ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
           ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) 

 

E Ξ  Ο  Π  Λ  Ι  Σ  Μ  Ο  Σ  -  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ   

 

Α1.  Ο εξοπλισμός αποτελείται από : 

 

 

1.  Ακτινογραφικά Μηχανήματα   Δύο  (2 ) SIEMENS - MERATE 

2.  Ακτινογραφικό- Ακτινοσκοπικό Μηχάνημα  Ένα(1) MEDICOR  

3.  Φορητό Ακτινολογικό Μηχάνημα Ένα(1)   CORSIX 90 
 

 

        Α2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ-  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

1. Οι επισκέψεις θα είναι ∆ύο (2)φορές το έτος  και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και όσες 
φορές του ζητηθεί, προκειµένου να εκτελεί κάποιες από τις αρµοδιότητες του, ως υπεύθυνος 
ακτινοπροστασίας. 

 

      2. Σύνταξη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών- µετρήσεων  για ανανέωση της αδείας του    ακτινολογικού    
εργαστηρίου  η οποία λήγει   03/2019 

 

 
A3 Κατόπιν διαπίστωσης της αναγκαιότητας ύπαρξης Ακτινοφυσικού Ιατρικής στο νοσοκοµείο µας σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία περί «Έγκρισης Κανονισµών Ακτινοπροστασίας» (αρ. 1014 (ΦΟΡ) 94 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση ΦΕΚ 216, τεύχος Β’, 6-3-2001) συντάσσονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις της σύµβασης. 

 
Ο Ακτινοφυσικός Ιατρικής θα έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες :  

 
01.Να διαθέτει και να καταθέσει τα απαιτούµενα από τον νόµο προσόντα για την ανάληψη του 
συγκεκριµένου έργου ως υπεύθυνος ακτινοπροστασίας (Άδεια Άσκησης Επαγγέλµατος 
Ακτινοφυσικού). 
02. Να διαθέτει αποδεδειγµένη εµπειρία σε ελέγχους ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας ακτινολογικού 
εξοπλισµού κατηγορίας Χ2 ή Χ3 τουλάχιστον 2ετής τα πέντε τελευταία χρόνια, καταθέτοντας 
υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται η σχετική προϋπηρεσία ως προς την υπευθυνότητα 
ακτινοπροστασίας σε άλλα νοσοκοµεία µε αντίστοιχο εξοπλισµό ή καταθέτοντας βεβαιώσεις 
νοσοκοµείων. 
03. Να διαθέτει δικά του πρόσφατα βαθµονοµηµένα όργανα ελέγχου, µε ενεργά πιστοποιητικά διακρίβωσης 
(Υπ΄ αριθµ. 1014 ΦΟΡ 94 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ 216/6-3-2001 «Έγκριση Κανονισµών Ακτινοπροστασίας» Παράγραφος 
3.17.6) τα οποία θα περιλαµβάνουν: 

A. Πλήρη σειρά οµοιωµάτων για τον έλεγχο διαφόρων παραµέτρων της ασφάλειας κατά τη 
λειτουργία, όπως: σύµπτωση φωτεινού πεδίου και πεδίου ακτινοβολίας, επικέντρωση της δέσµης, 
ευθυγράµµιση και οµοιογένεια Bucky, ολικό φίλτρο, διακριτική ικανότητα HCR 
και LCR, ενισχυτή εικόνας, κ.λπ. 

B. Σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισµό πρόσφατα βαθµονοµηµένο από την Ε.Ε.Α.Ε. ή από άλλο 
πρότυπο ή υποπρότυπο εργαστήριο βαθµονόµησης το οποίο είναι αναγνωρισµένο από την Ε.Ε.Α.Ε. και θα 
περιλαµβάνει ένα µετρητή ακτινοβολίας χώρου, ένα όργανο µέτρησης της υψηλής τάσης ακτινογράφησης 
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και ακτινοσκόπησης (µε δυνατότητα παλµικής λειτουργίας), ένα όργανο µέτρησης του ακτινογραφικού 
χρόνου και ένα όργανο µέτρησης της δόσης. 
04. Να επισκέπτεται το νοσοκοµείο όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο και όσες φορές του ζητηθεί, 
προκειµένου να εκτελεί κάποιες από τις αρµοδιότητες του, ως υπεύθυνος ακτινοπροστασίας. 
05. Να διενεργεί όλους τους περιοδικούς ελέγχους όπως καθορίζονται από την «εγκύκλιο της 
ΕΕΑΕ για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων (18.10.06) σε εφαρµογή της 
1.1.4.7.1 των Κανονισµών Ακτινοπροστασίας». 
06. Να συµβουλεύει για τη διαρρύθµιση νέων ακτινολογικών τµηµάτων, εργαστηρίων ή χώρων. 
07. Να συντάσσει τις µελέτες ακτινοπροστασίας και τις εκθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και 
ακτινοπροστασίας όπως αυτές απαιτούνται για την έκδοση, µετατροπή και ανανέωση της άδειας λειτουργίας 
των εργαστηρίων. 
08. Να παρέχει στο εργαστήριο συµβουλές επί θεµάτων ακτινοπροστασίας οποτεδήποτε χρειασθεί ή 
ζητηθεί. 
09.Να έχει την ευθύνη µαζί µε τον υπεύθυνο του εργαστηρίου έναντι της Ε.Ε.Α.Ε. επί θεµάτων 
ακτινοπροστασίας και τήρησης των κανονισµών και κανόνων ακτινοπροστασίας στο εργαστήριο. 
10. Να συµµετέχει στην οργάνωση και να επιβλέπει τα προγράµµατα διασφάλισης ποιότητας στο 
εργαστήριο που έχουν στόχο την βελτίωση των παρεχόµενων ιατρικών πράξεων από πλευράς 
ακτινοπροστασίας, την βελτίωση των διαγνωστικών πληροφοριών και την ελαχιστοποίηση των δόσεων 
στους εξεταζοµένους, εργαζοµένους και το κοινό. 
11. Να προτείνει νέες µεθόδους ή τροποποίηση των εφαρµοζοµένων µεθόδων για τη µείωση τηςδόσης 
στους εξεταζοµένους και τη βελτιστοποίηση της απεικονιστικής. 
12. Να οργανώνει, να επιβλέπει και να εκτελεί προγράµµατα ποιοτικών ελέγχων που έχουν 
στόχο τη σωστή και ασφαλή λειτουργία και ικανοποιητική απόδοση των ακτινολογικών 
συστηµάτων και του βοηθητικού εξοπλισµού (αυτοµάτων εµφανιστηρίων, Hard Copy 
camera, κασετών, ενισχυτικών πινακίδων κλπ). Η περιοδικότητα των ελέγχων, τα ελάχιστα σηµεία ελέγχου, 
τα όρια αποδοχής και τα επίπεδα διορθωτικών ενεργειών παρέχονται στις εγκυκλίους της Ε.Ε.Α.Ε. που 
εκδίδονται για το σκοπό αυτό. 
13. Να ελέγχει, να παραλαµβάνει και να παραδίδει για κλινική χρήση κάθε ακτινολογικό σύστηµα µετά τις 
απαραίτητες ρυθµίσεις, επισκευές, τροποποιήσεις ή µετά από συντήρηση σε αυτό. 
14. Να είναι υπεύθυνος για την τήρηση ηµερολογίου λειτουργίας (Log book) κάθε ακτινολογικού 
συστήµατος καθώς και του βοηθητικού εξοπλισµού, το οποίο ενηµερώνει για κάθε έλεγχο, επισκευή ή 
επέµβαση στο σύστηµα. Επίσης είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενηµέρωση βιβλίου βλαβών κάθε 
ακτινολογικού συστήµατος. 
15. Να τηρεί αρχείο δοσιµέτρησης των εργαζοµένων κατηγορίας Α και Β. 
16. Να βοηθά στον καθορισµό των ορθών φυσικοτεχνικών παραµέτρων για τις ακτινολογικές 
εξετάσεις. 
17. Να οργανώνει και να εκτελεί προγράµµατα για τον καθορισµό των δόσεων αναφοράς (Reference level) 
για κάθε ακτινολογική εξέταση και να εισηγείται µέτρα στη ∆/νση ή στον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την 
ελαχιστοποίηση των δόσεων στους εξεταζοµένους. 
18. Να είναι υπεύθυνος για την επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου για θέµατα 
ακτινοπροστασίας. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Συµβ.: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ. 2752361139 
FAX. 2752022272 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
 

Στο ΝΑΥΠΛΙΟ σήμερα…………….. ημέρα ......στα Γραφεία του Γενικού Νοσοκοµείου 
Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα  ΝΑΥΠΛΙΟΥ     , οι κάτωθι υπογεγραµµένοι: 

 
- Αφενός το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΟΛΙ∆ΑΣ –Ν.Μ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ     , που εδρεύει στο– 

Τ.Κ.21100, και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον Αναπληρωτή 
∆ιοικητή  ΑΦΜ 999007413 ∆ΟΥ Αργους 

- Αφετέρου από την εταιρεία « …………………………………………….» µε ΑΦM 
…………………………. που εδρεύει …………………………. ..τκ ………………. τηλ. ……………………… 
fax …………………….. email: ……………………… 

 
Συµφωνήσαµε και συναποδεχθήκαµε τα κάτωθι: 

 
Ύστερα από τον πρόχειρο ∆ιαγωνισµό της  00-00-2018   και την υπ’ αριθ.   0η/00-00-2018     

( Θέµα 0ο) πράξη του ∆. Συµβουλίου του Νοσοκοµείου πού αναθέτει  την υπηρεσία  διακίνησης 
της αλληλογραφίας και των δεµάτων στο όνοµα του δεύτερου από τους συµβαλλόµενους,  που 
στο εξής θα αποκαλείται για συντοµία Ανάδοχος , την αναλαµβάνει µε τους ακόλουθους όρους  
που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

Γενικοί Όροι 
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις του µε τη δέουσα 
προσοχή και επιµέλεια, σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
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ΑΡΘΡΟ 2 
Αντικείµενο της Σύµβασης 

2.1 Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης είναι η υπηρεσία διακίνησης της αλληλογραφίας και των 
δεµάτων 

 
2.2. Η Σύµβαση περιλαµβάνει το σύνολο των συµφωνηθέντων µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών 
καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση της υπηρεσίας και κατισχύει κάθε άλλου 
εγγράφου. 

 
2.3. Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του ∆.Σ. της 
ανάθεσης στον Ανάδοχο , στην ∆ιακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Χρόνος και τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών 
 

3.1 Ως τόπος και εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται η Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου του Γενικού 
Νοσοκοµείου Αργολίδας. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

 
Εκτέλεση της Σύµβασης 

 
1. Εκτέλεση της Σύµβασης 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) όταν εκτελέστηκε ολόκληρη η υπηρεσία 
β) Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις 
ή εκπτώσεις 
γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 
και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση 

 
2. Παράδοση – Παραλαβή 
2.1. Η παραλαβή των υπηρεσιών , όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Σύµβαση, θα 
πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
2.2. Κατά την παραλαβή των υλικών ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, η αναθέτουσα 
αρχή δύναται να διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους: α) µε µακροσκοπική εξέταση, β) Με χηµική ή 
µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), γ) Με πρακτική δοκιµασία, δ) Με όλους ή µε όσους από 
τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς προµήθεια υλικό ή και µε οποιονδήποτε άλλο 
ενδεικνυόµενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύµβαση. Να επιλέγεται κατά 
περίπτωση για να είναι ορισµένος ο σχετικός όρος. 
2.3. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον Ανάδοχο 
2.4. Κατά τα λοιπά και σχετικά µε τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο 
αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι 
διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του ν. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

 
Αµοιβή του Αναδόχου – Τρόπος Πληρωµής 

 
5.1   Η  συνολική  δαπάνη  για  την      υλοποίηση του έργου θα ανέρχεται στο ποσό των 
……………………….  Ευρώ  (………….. €), πλέον ΦΠΑ..................................................... λεπτών 
(………€) , ήτοι συνολικά …………………… ευρώ και ……………. λεπτά (……………€) και θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου ΚΑΕ :08 
5.2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. 
5.3 Οι πληρωµές θα πραγµατοποιηθούν σε ευρώ (€), µε την προσκόµιση των νόµιµων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωµής. Κατά τα 
λοιπά ισχύει το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 
5.4 Τρόπος Πληρωµής του Αναδόχου : 
Η  πληρωµή  του  Αναδόχου θα  γίνει  µετά  την  οριστική  παραλαβή  των  υπηρεσιών σε χρόνο 
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών 
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ενταλµάτων. Η πληρωµή θα λάβει χώρα βάσει των τιµολογίων του Αναδόχου και θα πραγµατοποιηθεί 
µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου , µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων. 
5.5 Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος) παραµένουν σταθερά και 
δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 
Σύµβασης. 
5.6. ∆εν προβλέπεται προκαταβολή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 
6.1 Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου , ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 
µε την εκτέλεση της προµήθειας. 
6.2 Ο Ανάδοχος , εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προµήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 
6.3 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
6.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, οι 
οποίες έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α’ του Ν 4412/2016. 
6.5. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει το παρεχόµενο έργο , σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιµέρους 
εργασίες, που αυτό περιλαµβάνει, διαθέτοντας άτοµα µε την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύµβασης. 
6.6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 
θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής 
6.7 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, 
που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

 
∆ιάρκεια σύµβασης 

 
Η διάρκεια της σύµβασης θα ισχύει για ένα (1) έτος  

 
 

ΑΡΘΡΟ 8. 
 

Εµπιστευτικότητα-Πνευµατική Ιδιοκτησία 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει 
την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

 
Ανωτέρα Βία 

 
9.1 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
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9.2. Ο Ανάδοχος , επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και επικαλεσθεί της 
την Αναθέτουσα Αρχή της σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα 
του Αναδόχου , διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται 
αποδοχή του αιτήµατος. 

ΑΡΘΡΟ 10 
 

Καταγγελία – Λύση Σύµβασης 
 

10.1 Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει µη προσήκουσα εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016. Η 
Αναθέτουσα Αρχή επισηµαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς σε αυτόν και τάσσει εύλογη 
προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι κατώτερη των δέκα πέντε (15) ηµερών για να επανορθώσει 
τις τυχόν παραλήψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Ο Ανάδοχος µέσα 
στην προθεσµία αυτή υποχρεούται είτε να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει 
τις αντιρρήσεις του, στις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω 
προθεσµίας. 

Στην περίπτωση που η προθεσµία παρέλθει άπρακτη ή ο Ανάδοχος δε συµµορφωθεί µε τις τελικές 
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, µε απόφασή της, αφενός διακόπτεται η χρηµατοδότηση του 
έργου πλην των ήδη παραληφθέντων τµηµάτων του και αφ’ ετέρου η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει 
τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός 
30 ηµερών από την λήψη της. 
10.2 Ο Ανάδοχος µπορεί σύµφωνα µε το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 να υποβάλλει προσφυγή για 
λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
10.3Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της Σύµβασης, ο Προµηθευτής: 
α. Είναι υποχρεωµένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή 
του. 
β. ∆εν δικαιούται οποιασδήποτε αποζηµίωσης, παρά µόνο την αµοιβή του για τα είδη που έχουν 
παραδοθεί µόνο εντός του µέχρι την λύση ή καταγγελία της Σύµβασης χρονικού διαστήµατος. 

ΑΡΘΡO 11 
Εκχώρηση-Μεταβίβαση σύµβασης 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο 
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής 
για την καταβολή συµβατικού τιµήµατος, µε βάση τους όρους της σύµβασης, σε τράπεζα της 
επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ και σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στις διατάξεις του Ν 4270/2014. 

ΑΡΘΡΟ 12 
 

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - Επίλυση διαφορών 
12.1. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα 
προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, µε 
βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
12.2. Επί διαφωνίας ,κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα 
δικαστήρια Τρίπολης ,εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό . 
12.3 ∆εν αποκλείεται ,ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 
σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά 
τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 
Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του προµηθευτής κυρώσεις δυνάµει των 
άρθρων 203 (κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), 207 (κυρώσεις 
για εκπρόθεσµη παράδοση προµήθειας), 213 (απόρριψη συµβατικών υλικών - αντικατάσταση) του Ν. 
4412/2016 µπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα 
που εκτελεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία 
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που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και η 
απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 

ΑΡΘΡΟ 13 
 

Τροποποίηση Σύµβασης 
Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύµβασης γίνεται µόνο σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις µε µεταγενέστερη γραπτή και ρητή συµφωνία των µερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στα άρθρα 132, 201 και 216 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 14 
 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οι σχετικές περί προµηθειών ∆ιατάξεις του Ν. 4412/2016, η αρ. ……… διακήρυξη του σχετικού 
διαγωνισµού και η αρ. ………………. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν 
συµπληρωµατικά της παρούσας σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής 
ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

 
α) Η παρούσα σύµβαση 
β) Οι διατάξεις περί προµηθειών 
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
δ) Η προσφορά του Αναδόχου 
Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερµηνεία των όρων 
της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύµβαση. 
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται µε κάθε πρόσφορο 
µέσο, ήτοι µε ταχυδροµική επιστολή, τηλεοµοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά µέσα. 

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύµβασης οι δύο συµβαλλόµενοι υπέγραψαν δύο όµοια 
πρωτότυπα αυτής. 

Έλαβε δε ο κάθε συµβαλλόµενος από ένα. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Ο ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 

 
 


