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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Ντουσάκης Ελευθέριος
Τηλ.: 2821022300
Ταχ. Διεύθυνση: Αγίου Ελευθερίου 28, Μουρνιές Χανίων 
Τ.Κ. 73300 
Email: entousakis@chaniahospital.gr

       
       

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/2022 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (SCRAP 

ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ,ΞΥΛΟΥ ΚΛΠ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) 

ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ (CPV 90514000-3)» για τις ανάγκες 

του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:

1. Το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05-03-2004) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων ειδών ΑΗΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95

2. Τις διατάξεις του με αρ. οικ. 146163/08-05-2012 (ΦΕΚ 1537/Β΄/2012) Μέτρα και όροι για την 
διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων.

3. Της Οδηγίας ΑΡ.1/2005 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
4. Του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 EU (GDPR)
5. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 Ποινική προστασία περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την οδηγία 

2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων
6. Τις διατάξεις του με αρ. οικ. 172425/20-12-2013 (ΦΕΚ 3266/Α/2013)
7. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212) περί τρόπου 

ενέργειας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, 
μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών 
πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών.
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8. Του ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/τ.Α /05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις»

9. Του ν. 3580/07 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/07«Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

10. Του ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

11. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

12. Tου ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. ΦΕΚ 1537/Β΄/2012 - Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών 
Μονάδων

14. ΠΔ 117/2004 - Μέτρα Όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ειδών ΑΗΗΕ

15. Οδηγία ΑΡ.1/2005 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
16. Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 EU (GDPR)
17. Ν. 4042/2012 – Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος
18. Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα απόβλητα Ηλεκτρικού 

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
19. Ν. 2939/2001 – Συσκευασίες κι εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων
20. ΦΕΚ 383/Β’/2006 - Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων 

αποβλήτων
21. Την 22η / πρκ. 17 / 27-05-2020 απόφαση ΔΣ περί ορισμού επιτροπής έργου.
22. Τις με Α.Π. 24880/04.10.2022 Τεχνικές Προδιαγραφές όπως προτάθηκαν από την αρμόδια 

επιτροπή
23. Την υπ΄αριθμ. 41/πρκ. 33/05-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ41Ξ46907Τ-507)απόφαση του ΔΣ σχετικά 

με την έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διενέργεια δημόσιου, ανοικτού, πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για 

την «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (SCRAP ΜΕΤΑΛΛΟΥ, 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ,ΞΥΛΟΥ ΚΛΠ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΊΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ (CPV 90514000-3)» με κριτήριο κατακύρωσης 

την υψηλότερη τιμή προσφοράς με τιμή εκκίνησης τα 0,20 ευρώ ανά κιλό και βάση των Τεχνικών 

προδιαγραφών που επισυνάπτονται. 
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Άρθρο 1 - Προϋποθέσεις συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής οικονομικού φορέα.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι οικονομικοί 
φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, εφόσον είναι ικανοί προς 
δικαιοπραξία.

2. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επιτρέπεται με 
την προϋπόθεση ότι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος θα καταθέσει στον φάκελο της 
προσφοράς του όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την σχετική 
εντολή.

3. Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής διά του νόμιμου εκπροσώπου 
τους ή με νόμιμα διορισμένο εκπρόσωπο της επιλογής τους, οφείλουν όμως να 
προσκομίσουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα στο φάκελο της προσφοράς τους.

4. Περισσότερα από ένα πρόσωπα μπορούν να συμμετάσχουν από κοινού κατά τη 
διαδικασία επιλογής μόνο με κοινό αντιπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτούς 
νόμιμα. Η ανωτέρω ένωση οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να φέρει συγκεκριμένη 
νομική μορφή.

5. Oι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους όλα τα 
προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, νομιμοποιητικά έγγραφα οργάνωσης ή 
συμμετοχής σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με το ν. 2939/2001.

6. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη διαδικασία επιλογής  συνεπάγεται:
α) την αποδοχή των όρων της διαδικασίας επιλογής χωρίς καμία επιφύλαξη,
β) ότι γνωρίζουν το είδος, το υλικό και την ποσότητα των πινακίδων κυκλοφορίας, όπως αυτά 
περιγράφονται στους όρους της διακήρυξης,
γ) δηλώνουν ότι έχουν εξασφαλισμένα τα μέσα και τον τρόπο της έγκαιρης μεταφοράς τους, 
δ) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους για ακύρωση ή υπαναχώρηση, μείωση του 
αντιτίμου.

Άρθρο 2 - Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται κατόπιν υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών 
από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς βάσει της υψηλότερης τιμής ανά κιλό 

Άρθρο 3 – Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για  ένα (1) έτος από την υπογραφή με δυνατότητα 
παράτασης για ένα επιπλέον έτος (δικαίωμα προαίρεσης) το οποίο ασκείται με την σύμφωνη 
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, καθώς και του αναδόχου, έπειτα από την έγκριση του 
αποφαινόμενου οργάνου.

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/872
ΑΔΑ: ΨΧΦΑ46907Τ-ΘΕΑ
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Άρθρο 4 - Διαδικασία υποβολής προσφορών

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία επιλογής, πρέπει να υποβάλλουν, φάκελο  
προσφοράς έως την Δευτέρα 14/11/202 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του 
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» 
Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές υπό αίρεση δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στα 
Γραφεία του Τμήματος Προμηθειών την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 στις 11:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά,
β) η επωνυμία της υπηρεσίας που διενεργεί τη διαδικασία επιλογής,
γ) ο αριθμός της διακήρυξης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος»
Μουρνιές Χανίων ΤΚ 73300

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ………………………………………………………………………………..
*αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή: επωνυμία του φυσικού ή νομικού 
προσώπου και 

σε περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα 

απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)

Για την: «Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 
- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (SCRAP ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ,ΞΥΛΟΥ ΚΛΠ) 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ (CPV 90514000-3)» για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
Αριθμός Διακήρυξης: ……………………………………………………

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14-11-2022

Ημέρα: Δευτέρα

Ώρα: 14.00
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΑΔΑ: ΨΧΦΑ46907Τ-ΘΕΑ
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Ο κύριος φάκελος προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα:

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά»,

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το 

έντυπο της οικονομικής προσφοράς της παρούσας.

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων

Α)     Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά 

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους: 

1) όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, νομιμοποιητικά έγγραφα 
οργάνωσης ή συμμετοχής σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με το ν. 
2939/2001, και πιο συγκεκριμένα: 

 Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων που να 
περιλαμβάνει τους κωδικούς ΕΚΑ που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο 
πίνακα

 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εγκατάστασης διαχείρισης, που 
να περιλαμβάνει τους παραπάνω κωδικούς ΕΚΑ

 Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης

 Καταχώρηση της εγκατάστασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη 
δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε  εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-
2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την 
οποία θα δηλώνεται ότι:

1. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται 
σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 1 και 2 του  άρθρου 73 για τις οποίες οι 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του 
Δημοσίου.

2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης των οποίων 
οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

ΑΔΑ: ΨΧΦΑ46907Τ-ΘΕΑ
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5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

7. Toν Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος 
(εφόσον αυτό υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας), 
διαφορετικά θα δηλώνεται η μη υπαγωγή του προσφερόμενου είδους στο 
Παρατηρητήριο Τιμών.

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

9. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

10. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των 
διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του Ν.4624/2019 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

11. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

3). Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές

Β)   Οικονομική προσφορά

Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς 
το οποίο περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας Διακήρυξης.

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/-ους 
εκπρόσωπο/-ους του νομικού εκπροσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους 
τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται 
από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο.

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/710
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Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται στον οικονομικό φορέα χωρίς να 
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή, σε  περίπτωση νομικών προσώπων, 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται είτε από όλους 
τους φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Σε 
περίπτωση που επιλεγεί προσφορά που υποβλήθηκε από ένωση οικονομικών φορέων, κάθε 
μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρον για την καταβολή του περιλαμβανόμενου στην 
προσφορά ποσού και για την τήρηση εν γένει των όρων της παρούσας απόφασης και της σχετικής 
διακήρυξης.

Άρθρο 5 - Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας (έναρξης) διενέργειας του διαγωνισμού. 
1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.

2. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας για παράταση της ισχύος 
προσφοράς πριν τη λήξη ισχύος της, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι προσφορές των 
οικονομικών φορέων που αποδέχθηκαν την παράταση ισχύουν και τους δεσμεύουν για το 
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με τρεις (3) μήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής 
ματαιώνονται, εκτός αν η αρμόδια υπηρεσία κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Άρθρο 6 - Εγγύηση

Εγγυητική Συμμετοχής – Δεν απαιτείται
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Άρθρο 7 - Αποσφράγιση προσφορών

1. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται 
δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, 
οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στη διακήρυξη.

2. Ειδικότερα η διαδικασία έχει ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο φάκελος προσφοράς, μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό, ανά φύλλο. 
Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά, τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών και τον οικονομικό φορέα που 
προσέφερε την καλύτερη τιμή, στον οποίο εισηγείται την ανάθεση, σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη της. 
Οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή θεωρούνται ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η 
Επιτροπή επιλέγει τον οικονομικό φορέα με κλήρωση μεταξύ όσων υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές ή του νομίμου εκπροσώπου αυτών.
β) Το ως άνω πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

3. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση. Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν μόνο 
όσοι συμμετείχαν έγκυρα με προσφορές. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει 
την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή 
εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), το οποίο αποφαίνεται 
αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς 
διοικητικής προσφυγής.

Άρθρο 8 - Υπογραφή σύμβασης και προκαταβολή

1. Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή την έκδοση αποφάσεων επί τυχόν 
ασκηθεισών ενστάσεων, καλείται ο προσφέρων με την καλύτερη τιμή, να υπογράψει σύμβαση 
ως πλειοδότης, μαζί με την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται και εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης ποσού 1.000 ευρώ, το ποσό της εγγυητικής δεν συμψηφίζεται με την αξία 
των υλικών. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την λήξη της Σύμβασης  

2. Στη σύμβαση που υπογράφεται συμπεριλαμβάνεται όρος του οικονομικού φορέα που 
επελέγη ότι κατά την παραλαβή των ειδών θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη 
διασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος, του χώρου αποθήκευσης από τυχόν μολύνσεις 
του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από την δημιουργία αποβλήτων καθώς και της 
ατμόσφαιρας από τυχόν διαφυγή επικίνδυνων αερίων.
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4. Αν ο ανάδοχος οικονομικός φορέας δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, 
καλείται ο προσφέρων της αμέσως καλύτερης τιμής σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής, 
να υπογράψει σύμβαση. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή σύμβασης, η διαδικασία 
επιλογής ματαιώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης. Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει την 
επανάληψη της διαδικασίας με δυνατότητα τροποποίησης της ελάχιστης τιμής προσφοράς.

Άρθρο 9  - Προθεσμία εξόφλησης

Η εξόφληση του τιμήματος των ειδών  γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες από την επομένη της κατάθεσης του ζυγολογίου. Αν ο ανάδοχος οικονομικός φορέας 
δεν προσέλθει να εξοφλήσει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου. 

Άρθρο 10 - Παραλαβή των ειδών
1. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να παραλαμβάνει τα είδη από τις 
εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου  της παρούσας Διακήρυξης, εντός προθεσμίας δεκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την επομένη της ειδοποίησης  της επιτροπής έργου, εκτός και  αν 
υπάρχει διαφορετική συνεννόηση με την εν λόγω επιτροπή, και μετά από συνεννόηση για τον 
καθορισμό της ημέρας, ώρας και τόπου παραλαβής. 

2. Οι δαπάνες συλλογής και μεταφοράς των ειδών βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον 
επιλεγέντα οικονομικό φορέα.
Ο επιλεγείς οικονομικός φορέας κατά την παραλαβή των ειδών, είναι προσωπικά και 
αποκλειστικά υπεύθυνος, για κάθε ατύχημα που θα προκληθεί στο προσωπικό του, καθώς και 
στο προσωπικό των υπηρεσιών που παρίστανται κατά την παραλαβή.
Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημιά που 
τυχόν προξενήσει αυτός ή το προσωπικό του στις εγκαταστάσεις που ευρίσκονται και 
φυλάσσονται τα είδη όσο διαρκούν οι εργασίες της παραλαβής.

Άρθρο 11 - Παρατάσεις προθεσμίας παραλαβής

Παρατάσεις προθεσμίας παραλαβής των ειδών χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
εφόσον οι λόγοι που επικαλείται ο επιλεγείς οικονομικός φορέας στην αίτηση του είναι 
σοβαροί και δικαιολογούν την χορήγησή τους, για διάστημα έως δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών, εκτός αν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Οι 
αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής.
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Άρθρο 12 - Καταστροφή Ειδών-Πιστοποιητικό ανακύκλωσης

1. Η καταστροφή των ειδών γίνεται με ευθύνη του Οικονομικού φορέα
2. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας υποχρεούται να προσκομίσει πιστοποιητικό ανακύκλωσης 
των ειδών που κάθε φορά παραλαμβάνει Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί το πιστοποιητικό 
ανακύκλωσης ή προσκομισθεί εκπρόθεσμα, καταπίπτει η εγγύηση του άρθρου 5 υπέρ του 
Δημοσίου. Εάν η εγγύηση έχει ήδη καταπέσει για διαφορετική αιτία σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της εγγύησης.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1)ΕΤΟΣ  
ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (SCRAP ΜΕΤΑΛΛΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ,ΞΥΛΟΥ ΚΛΠ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 
Σκοπός του έργου είναι η συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία ( αποσυναρμολόγηση αχρηστεμένου 
εξοπλισμού, υλικού, συσκευών) ανάκτηση και η ανακύκλωση  πρωτογενών υλικών που θα 
προκύψουν από τη διαχείριση αυτή. Το προς διάθεση άχρηστο υλικό βρίσκεται στην αποθήκη 
υλικού “Preston”, στον αύλιο χώρο της Υγειονομικής Μονάδας (ΥΜ) Γ Ν Χανίων «Ο Άγιος 
Γεώργιος» και στους χώρους που υπάγονται στον Ψυχιατρικό Τομέα.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η υψηλότερη οικονομική προσφορά. Με τιμή εκκίνησης τα 
0,20 ευρώ ανά κιλό προ ΦΠΑ.

Νομικό πλαίσιο έργου
 Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α/05-03-2004) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων ειδών ΑΗΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95
 Αριθ. οικ.146163/2012 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών 

Μονάδων»
 Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα απόβλητα Ηλεκτρικού 

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέτει:

1. Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων που να 
περιλαμβάνει τους κωδικούς ΕΚΑ που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα

2. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εγκατάστασης διαχείρισης, που να 
περιλαμβάνει τους παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ

3. Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης
4. Καταχώρηση της εγκατάστασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 

ΓΕΝΙΚΑ

1. Η παραλαβή, φόρτωση, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, αποσυναρμολόγηση, 
διαλογή και ζύγιση του ανακυκλώσιμου κλάσματος από τον άχρηστο εξοπλισμό  θα 
γίνεται με ευθύνη του ανάδοχου. Ότι, υλικό δεν έχει αγοραστική/ χρηματιστηριακή αξία, 
πχ πλαστικό, θα οδηγηθεί προς ανακύκλωση από τον ανάδοχο σε αδειοδοτημένα 
συστήματα ανακύκλωσης.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαχειριστεί τα υλικά που θα παραλάβει από την Υγειονομική 
Μονάδα με ορθό περιβαλλοντικό τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές  
ρυθμίσεις της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δε υπεύθυνος για κάθε 
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παρέκκλιση που θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Επίσης 
υποχρεούται να μην αναμίξει τα υλικά με αντίστοιχα υλικά άλλου φορέα, ώστε να 
αποκλειστεί η πιθανότητα ύπαρξης δυνητικά επικίνδυνων ουσιών.            Για τα ανωτέρω 
θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση

3. Κάθε ποσότητα υλικού που θα παραλαμβάνεται από τον ανάδοχο θα συνοδεύεται από 
Δελτίο Παραλαβής στο οποίο θα αναγράφονται τα τεμάχια ή το βάρος, αν υπάρχει  η 
δυνατότητα ζύγισης επί τόπου, λόγω όγκου των αντικειμένων. Αν η ζύγιση γίνει στην 
εγκατάσταση του ανάδοχου θα προσκομίζονται τα ζυγολόγια στην επιτροπή έργου.

4. Οι ζυγίσεις των υλικών που παραλαμβάνονται πρέπει να γίνονται με ζυγαριές 
εγκεκριμένες από το Υπουργείο Ανάπτυξης.         Να προσκομιστεί η έγκριση.

5. Το προσωπικό του ανάδοχου που θα αναλάβει την παραλαβή του εξοπλισμού πρέπει να 
έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για την περίπτωση ατυχήματος κατά την συλλογή και 
μεταφορά του αχρηστεμένου εξοπλισμού. Ο ανάδοχος φέρει την πλήρη ευθύνη για την 
ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού του που θα εργαστεί στις εγκαταστάσεις της ΥΜ

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει τον προς διαχείριση αχρηστεμένο εξοπλισμό από 
τις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων που βρίσκονται εντός του Δήμου 
Χανίων, όπως θα του υποδειχτούν από την επιτροπή, χωρίς διαλογή και με όλα τα 
υπάρχοντα  ανακυκλώσιμα ή μη υλικά. Η παραπάνω διαδικασία καθώς και η ζύγιση των 
υλικών θα γίνει με ευθύνη του  ανάδοχου, με δικά του μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, 
παρουσία της Επιτροπής Έργου.  

7. Ο χρόνος παραλαβής όλων των υλικών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση της επιτροπής έργου, εκτός και  αν υπάρχει 
διαφορετική συνεννόηση με την εν λόγω επιτροπή. 

8. Η διάρκεια της υποκείμενης σύμβασης ορίζεται για ένα έτος, ξεκινώντας από την 
ημερομηνία υπογραφής της.

9. Κριτήριο της διαδικασίας αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό κέρδους για την ΥΜ. 
10. Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται 0,20 ευρώ/κιλό προ ΦΠΑ για όλα τα είδη που αναφέρονται 

στον κατάλογο. 
11. Εξαιρέσεις αποτελούν 

 ο αποδεσμευμένος μόλυβδος που προκύπτει από το τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και 
από ποικίλο υλικό του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος, 

 το τιτάνιο που προκύπτει από τα αχρηστεμένα χειρουργικά εργαλεία
 το ανοξείδωτο ατσάλι

Τα ως άνω μέταλλα ο ανάδοχος υποχρεούται να τα παραλάβει και να τα ζυγίσει ξεχωριστά και 
η αποζημίωση του νοσοκομείου  θα γίνει με την ισχύουσα τιμή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών κατά την ημέρα παραλαβής τους.
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Κατάλογος υλικών προς ανακύκλωση και ανάκτηση πρωτογενών υλικών

Τα είδη προς ανακύκλωση και ανάκτηση πρωτογενών υλικών είναι ενδεικτικά.

1 Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός (ΗΗΕ): ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές (οθόνες, πληκτρολόγια, 
πύργοι), εκτυπωτές, τηλεομοιότυπα, 
συσκευές τηλεφώνου, τηλεοράσεις 
CRT, ψυγεία, καταψύκτες, 
κλιματιστικά, στεγνωτήρια

20 01 36 
(απορριπτόμενος ΗΗΕ 
χωρίς επικίνδυνες 
ουσίες (υδράργυρος, 
χλωροφθοράνθρακες) 

2 Άχρηστα μεταλλικά υλικά: 
νοσοκομειακές κλίνες και 
εξαρτήματα αυτών, φορεία, ζυγοί, 
πάγκοι εργασίας, καλοριφέρ, 
οροστήλες, νεροχύτες, γραφεία, 
πυροσβεστήρες                                                                  

17 04 07 (μεικτά 
μέταλλα)

17 04 05 (σιδηρούχα 
μέταλλα, χάλυβας)

3 Άχρηστος ιατροτεχνολογικός 
εξοπλισμός: υπέρηχοι, μηχανήματα 
αιμοδιήθησης, monitors, κλίβανοι, 
οβίδες Ο2, φωτισμός χειρουργείου

16 02 14

(απορριπτόμενος 
εξοπλισμός που 
περιέχει επικίνδυνα 
συστατικά στοιχεία, 
εκτός εκείνου που 
αναφέρεται στο 16 02 
09 έως 16 02 13)

4 Αλουμινένιες πόρτες και πλαίσια 
(κάσες) αυτών

17 04 02 

5 Ξύλο: γραφεία, πόρτες, κομοδίνα, 
τεμάχια ξυλείας

03 01 05 (πριονίδι, 
ξέσματα, αποκομμένα 
τεμάχια, κατάλοιπα 
ξυλείας, 
μοριοσανίδες )

6 Μόλυβδος, τιτάνιο: ακτινολογικός 
προστατευτικός εξοπλισμός, οδηγοί 
βιοψιών

20 01 40 (Άλλα 
απορρίμματα 
μειγμάτων μετάλλων)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ..................
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2022 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / Ε-MAIL

ΑΦΜ - ΔΟΥ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Α.Δ.Τ. (Νόμιμου εκπροσώπου)

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Χανιά ,....................................

                                                                                                          Ο προσφέρων

                                                                                                  (Υπογραφή- Σφραγίδα)

1 Τιμή προσφοράς ανά κιλό (προ ΦΠΑ) Τιμή προσφοράς ανά κιλό  (με ΦΠΑ)

…..……..ΕΥΡΩ ……..……..ΕΥΡΩ

2 Τιμή προσφοράς αποδεσμευμένου 
Μολύβδου

Τιμή προσφοράς αποδεσμευμένου 
Μολύβδου

Τρέχουσα Χρηματιστηριακή Τιμή Τρέχουσα Χρηματιστηριακή Τιμή

3 Τιμή προσφοράς  τιτάνιου Τιμή προσφοράς  τιτάνιου

Τρέχουσα Χρηματιστηριακή Τιμή Τρέχουσα Χρηματιστηριακή Τιμή

4 Τιμή προσφοράς  για ανοξείδωτο ατσάλι Τιμή προσφοράς  για ανοξείδωτο ατσάλι

Τρέχουσα Χρηματιστηριακή Τιμή Τρέχουσα Χρηματιστηριακή Τιμή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ευρώ………………………………………………………………4  , υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4  Όπως υποσημείωση 3.
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης8)   ή  μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας μας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
8 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, 

κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες 
ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 

9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ …………/2022

ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (SCRAP ΜΕΤΑΛΛΟΥ, 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ,ΞΥΛΟΥ ΚΛΠ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 90514000-3) ΓΙΑ ΕΝΑ 

(1) ΕΤΟΣ με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ»

ΑΡΙΘΜΟΣ        
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
Φ.Π.Α.)       
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ             

ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ              ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Στ.. .................. σήμερα ........................ ημέρα ....................... οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. …….............., που εδρεύει……….. με Αριθμό  Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)………. και κωδικό 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης1 νομίμως εκπροσωπούμεν… από τ………  δυνάμει του (στο εξής η 
«Αναθέτουσα Αρχή»)  
2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό 
πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που 
εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως 
εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο 
«Ανάδοχος»)  
Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα της με αρ. ………./2022 Πρόσκλησης που 
διενεργήθηκε με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής.                     
Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά 
του, αναθέτει την προμήθεια στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής Ανάδοχο, ο οποίος 

1Πρβλ. άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016
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αναλαμβάνει την προμήθεια του είδους ως αυτή περιγράφεται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της 
παρούσης Σύμβασης, η οποία του κατακυρώθηκε σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και 
συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί «Δημοσίων 
Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», το Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών 
διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, το Ν.2198/94, το Ν. 2955/01, το Ν. 3329/2005 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση 
Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν. 3580/07 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν.4238/2014, το Ν. 4255/2014 και λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΣΗΣ ΥΠΗΡΕΑΣΙΑΣ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΙΜΗ

Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες οι οποίες κατακυρώθηκαν στην εταιρία …………………………….., 
αναγράφονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα ειδών - τιμών. 
Το Δελτίο Παραγγελίας μαζί με το Τιμολόγιο ή το Δελτίο Αποστολής του Προμηθευτή, αποτελούν 
υποχρεωτικά και απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα για την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής 
και Δελτίου Εισαγωγής.

A
/
A

Ε  Ι  Δ  Ο  Σ ΚΑΕ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ

ΦΠΑ 
%

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΗ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗ 
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 

ΦΠΑ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 
ΦΠΑ (24%) 

(€)

1 ………………..

ΣΥΝΟΛΟ

Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές.
Η παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον  ΚΑΕ ………………. του προϋπολογισμού ………………..  του ΓΝ 
Χανίων.

ΑΡΘΡΟ 2
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 3
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τα αναφερόμενα στην έγγραφη Τεχνική του Προσφορά 
(αρ. πρωτ. ………………/……..-……..-2022),  η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 
σύμβασης και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. …………………/…-…-2022 Διακήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 4
ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και στις επισυναπτόμενες τεχνικές  προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΙΟΤΙΚΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την επιτροπή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 (ως έχει τροποποιηθεί με Ν. 4782/2021 και ισχύει)

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του 
σχετικού τιμολογίου, ως κείμενη νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του είδους .   
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν  τα όσα  αναφέρονται στο 
άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για 
κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, 
σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αρ. ………./.….-….-202….. 
Πρόσκλησης.

ΆΡΘΡΟ 8
Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:
Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων / συνεργατών/δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:
Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης 
και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.
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Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του 
Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους 
συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε 
ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση 
συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας 
προσωπικών δεδομένων.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, 
οργάνωση,  αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων 
ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών 
κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων 
πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής 
κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της 
σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.
Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των 
δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για 
μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους 
προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση 
τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.
Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα 
ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, 
διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το 
νομοθετικό πλαίσιο.
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από 
αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 
24 του ν. 4624/2019.
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο 
φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για 
την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 
του ίδιου νόμου.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email dpo@chaniahospital.gr /τηλ. 30 210 3232 531).
B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης 
των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, 
ισχύουν τα παρακάτω:
α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), 
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη 
δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, 
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γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, 
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου 
εκτελούντος την επεξεργασία, 
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την 
εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση 
των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, 
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της 
επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, 
ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής 
υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της 
Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη 
της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και 
διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς 
προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 

Άρθρο 9
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Α: Αντικείμενο της σύμβασης.
Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ενδέχεται να διαβιβαστούν ή να αποκαλυφθούν από το 
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων στον ανάδοχο …………………………………..δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Κατά 
την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα μέρη συμφωνούν ότι το Νοσοκομείο (εφεξής: πρώτος 
των συμβαλλομένων) ενεργεί ως "υπεύθυνος την επεξεργασία" και η 
……………………………………….εφεξής: δεύτερος των συμβαλλομένων) ως "εκτελών την επεξεργασία" 
(όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679). Ο εκτελών την επεξεργασία δύναται να 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας 
στο πλαίσιο της ομαλής εκτέλεσης της μεταξύ τους σύμβασης.
Περιγραφή δεδομένων και σκοπού διαβίβασης. Τα προσωπικά δεδομένα και τα ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στο δεύτερο των συμβαλλόμενο στο πλαίσιο της 
παρούσας σύμβασης είναι στοιχεία ασθενών, στοιχεία εργαζομένων, στοιχεία προμηθευτών κλπ, 
με σκοπό την: …………………………………………………………………………………………………….
 Σε περίπτωση που προκύψει μεταγενέστερα ανάγκη περαιτέρω διαβίβασης προσωπικών 
δεδομένων, τα μέρη οφείλουν να συμφωνούν εγγράφως για τη νεότερη διαβίβαση και ορίζεται 
ότι και αυτά υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας.
Περιγραφή πράξεων επεξεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα προβεί 
αποκλειστικά στην επεξεργασία των δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου.
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Ο πρώτος των συμβαλλομένων οφείλει να διαβιβάζει στο δεύτερο των συμβαλλομένων μόνο τα 
προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ τους 
σύμβασης. Σε περίπτωση που προκύψει διαβίβαση δεδομένων που δεν είναι απολύτως 
αναγκαία, ο δεύτερος των συμβαλλομένων οφείλει να ενημερώσει σχετικά το Νοσοκομείο και να 
ενεργήσει υπό τις εντολές του (να διαγράψει ή να καταστρέψει τα δεδομένα).
Β: Γενικές Υποχρεώσεις δεύτερου των συμβαλλομένων
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων υποχρεούται να:
Α. Ενεργεί για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας και μόνον κατ’ εντολή και επί τη βάσει 
των οδηγιών του για όσο διάστημα διαρκεί η κύρια σύμβαση και για την ομαλή εκτέλεση της. Εάν 
ο εκτελών την επεξεργασία είναι υποχρεωμένος να προβεί σε πρόσθετη επεξεργασία πέραν της 
συμφωνημένης στην παρούσα, βάσει της σχετικής νομοθεσίας, οφείλει να ενημερώνει πριν την 
πράξη τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Β. Αποδέχεται ότι κάθε πρόσωπο ή οντότητα που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων για 
λογαριασμό του οφείλει να ενεργεί στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασής και σύμφωνα με το 
άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
Γ. Διατηρεί τα δεδομένα σε ξεχωριστό αρχείο από τα υπόλοιπα δεδομένα που τυχόν 
επεξεργάζεται και αποτρέπει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων στα συστήματα 
επεξεργασίας δεδομένων του Νοσοκομείου (φυσικός έλεγχος πρόσβασης).
Δ. Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του 
Νοσοκομείου δεν μπορούν να διαβιβάσουν να αντιγράφουν, να τροποποιούν ή να διαγράφουν 
χωρίς άδεια (έλεγχος πρόσβασης δεδομένων).
Ε. Δεσμεύεται να μη μεταβιβάσει δεδομένα σε τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε χωρίς τη ρητή συγκατάθεση 
του υπευθύνου επεξεργασίας.
ΣΤ. Γνωρίζει ότι διατηρεί εμπιστευτικά δεδομένα του πρώτου των συμβαλλομένων και διαθέτει 
προσωπικό που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν να επεξεργάζονται τα δεδομένα του.
Ζ. Δηλώνει ότι διαθέτει επαρκείς εγγυήσεις για να επεξεργάζεται δεδομένα κατά τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και δύναται να προστατεύει και να κρατά τα δικαιώματα των 
υποκειμένων των δεδομένων ασφαλή.
Η. Ζητά να συναινεί εγγράφως ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση 
που ο εκτελών την επεξεργασία χρησιμοποιήσει υπεργολάβο. Αν ο υπεργολάβος αδυνατεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ή υπερβεί τις αρμοδιότητές του, ο δεύτερος (πρώτος εκτελών 
την επεξεργασία) ευθύνεται πλήρως για τις ενέργειες του υπεργολάβου. 
Γ: Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ο δεύτερος των συμβαλλομένων οφείλει 
να θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη μη 
εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας ή τυχαίας απώλειας, καταστροφής ή ζημίας, τα 
οποία είναι κατάλληλα για να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων 
των δεδομένων.
Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις εξής εγγυήσεις:
Α) την ικανότητα να εξασφαλίζεται από το δεύτερο των συμβαλλομένων η συνεχής 
εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων και 
υπηρεσιών.
Β) την ικανότητα να αποκαθιστά εγκαίρως ο εκτελών την επεξεργασία τη διαθεσιμότητα και την 
πρόσβαση σε δεδομένα σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, ήτοι να εφαρμόζει τα 
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κατάλληλα προγράμματα αποκατάστασης καταστροφών και συνέχισης επιχειρήσεων, να εξετάζει 
τακτικά τόσο το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχισης της λειτουργίας όσο και την εκτίμηση των 
κινδύνων.
Γ) τη διασφάλιση από τον δεύτερο των συμβαλλομένων μιας διαδικασίας τακτικού ελέγχου, 
αξιολόγησης και εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για 
την εξασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.
Δ: Προσωπικό 
Ο ανάδοχος εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων για να εκπαιδεύσει το προσωπικό σχετικά με τις υποχρεώσεις 
ασφαλείας του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση σχετικά με τις υποχρεώσεις ταξινόμησης 
δεδομένων, τους ελέγχους φυσικής ασφάλειας, τις πρακτικές ασφαλείας και την αναφορά 
περιστατικών ασφάλειας.
Ο ανάδοχος έχει σαφώς καθορισμένους ρόλους (job description) και ευθύνες (access rights) για 
τους εργαζομένους. Ο προληπτικός έλεγχος πραγματοποιείται πριν από την πρόσληψη με την 
υλοποίηση συγκεκριμένου οργανογράμματος. 
Οι υπάλληλοι του δεύτερου των συμβαλλομένων οφείλουν να ακολουθούν αυστηρά τις 
καθιερωμένες πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας.

Ε: Δικαιώματα δεδομένων υποκειμένων
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα βοηθήσει τον πρώτο των συμβαλλομένων να εκπληρώσει την 
υποχρέωσή του να ανταποκριθεί στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, του 
δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα τους και της διόρθωσης εσφαλμένων δεδομένων, των 
δικαιωμάτων διαγραφής και φορητότητας δεδομένων, του δικαιώματος να περιορίσει τα 
δεδομένα του, το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία σε ορισμένες περιστάσεις και το 
δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση που το 
υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει ένα εκ των ανωτέρω αιτημάτων απευθείας στον ανάδοχο, 
αυτός οφείλει να το διαβιβάζει απευθείας στο Νοσοκομείο και να ενεργεί επακριβώς υπό τις 
εντολές και την καθοδήγηση του τελευταίου.  
ΣΤ: Παραβίαση ασφαλείας και γνωστοποίηση της παραβίασης
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο ανάδοχος, 
δεσμεύεται ότι θα βοηθήσει το Νοσοκομείο να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να συμμορφωθεί 
με τα άρθρα 32, 33 και 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 περιλαμβανομένης της ενημέρωσης του 
πρώτου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εν πάση περίπτωση εντός 24 ωρών από την τυχόν 
διενεργηθείσα παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων από τη στιγμή που έλαβε γνώση της 
παραβίασης, ώστε να επιτραπεί ο πρώτος να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να ειδοποιήσει τις 
αρμόδιες εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα δεδομένων σχετικά με την παραβίαση αυτή εντός 
72 ωρών από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της παραβίασης. Οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση 
από τον δεύτερο των συμβαλλομένων θα περιλαμβάνει όλες τις επαληθευμένες πληροφορίες 
που έχει στην κατοχή του σχετικά με τη φύση της παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων, τον 
αριθμό των θιγόμενων Υποκειμένων Δεδομένων, τον αριθμό των καταχωρημένων Στοιχείων, το 
όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου που θα ορίσει ο δεύτερος και τα μέτρα που 
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έλαβε ή θα λάβει ο ανάδοχος για να μετριάσει τους κινδύνους για την προστασία των δεδομένων 
από την παραβίαση των Προσωπικών Δεδομένων.
Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει, ο 
δεύτερος των συμβαλλομένων θα βοηθήσει τον πρώτο να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να 
συμμορφωθεί με τα άρθρα 35 και 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, μεταξύ άλλων, παρέχοντας 
βοήθεια σε τυχόν εκτιμήσεις αντικτύπου προστασίας δεδομένων και προηγούμενες 
διαβούλευσης με τις εποπτικές αρχές όταν απαιτούνται σε σχέση με την επεξεργασία των 
δεδομένων.
Ζ: Παροχή πληροφοριών
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα θέσει στη διάθεση του πρώτου των συμβαλλομένων και των 
αρμόδιων εποπτικών αρχών όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας για να αποδείξει τη συμμόρφωση του με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και θα 
συμμετάσχει και θα συμβάλλει σε ελέγχους και επιθεωρήσεις.
Η: Καταγγελία για σπουδαίο λόγο
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με κάποιον όρο της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος θεωρείται 
ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος και το Νοσοκομείο δικαιούται να 
καταγγείλει την παρούσα και πριν τη συμφωνηθείσα συμβατική λήξη της, με γραπτή καταγγελία 
για σπουδαίο λόγο. 
Ενδεικτικά καταγγελία για σπουδαίο λόγο χωρά στις παρακάτω περιπτώσεις:
-Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τις 
διατάξεις του παρόντος, οι οποίες συμφωνούνται όλες ουσιώδεις.
-Σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης της συμβατικής σχέσης χωρίς τη συναίνεση του 
Νοσοκομείου.
-Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παρέχει διαστρεβλωμένα στοιχεία ή ανακριβείς ή 
παραπλανητικές πληροφορίες εν γνώσει του ή όχι προς το Νοσοκομείο.
-Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είτε μόνος του, είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα αμέσως ή 
εμμέσως προσβάλλει ή αμφισβητήσει ή προβεί σε οποιαδήποτε άλλη σχετική ενέργεια 
προσβολής των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται για λογαριασμό του υπεύθυνου της 
επεξεργασίας κατά τις διατάξεις της Υφιστάμενης Νομοθεσίας.
Αν ένας εκ των δύο συμβαλλομένων ασκεί το δικαίωμα να καταγγείλει την ιδιότητά του ως 
συμβαλλόμενου μέρους της παρούσας σύμβασης, ο τερματισμός αυτός δεν επηρεάζει τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα μέρη όσον αφορά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 πριν από τη 
λήξη της.
Με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης ή αμέσως μετά από αίτημα του πρώτου των 
συμβαλλομένων, παύει η επεξεργασία, και κατά την κρίση του πρώτου των συμβαλλομένων, ο 
δεύτερος επιστρέφει ή καταστρέφει με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του πρώτου των συμβαλλομένων.
Θ: Διάρκεια της επεξεργασίας
Η επεξεργασία των δεδομένων από τον δεύτερο θα συνεχιστεί μέχρι να λήξει η σύμβαση μεταξύ 
των μερών. Στη συνέχεια ο δεύτερος υποχρεούται κατά τις εντολές και την κρίση του υπεύθυνου 
επεξεργασίας να επιστρέψει τα δεδομένα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών ή να τα καταστρέψει 
τηρώντας συγκεκριμένη διαδικασία (πρωτόκολλο καταστροφής).
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Όλα τα διατηρούμενα δεδομένα θα διατηρούνται ως εμπιστευτικά και θα διασφαλίζονται όπως 
προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
Ι: Δεσμευτική ισχύς
Η παρούσα σύμβαση έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τα συμβαλλόμενα μέρη της, καθώς και για 
τους αντίστοιχους υπαλλήλους που χρησιμοποιεί ως εκτελεστές, διαχειριστές, κ.α. Σε περίπτωση 
σύγκρουσης με προηγούμενες συμβάσεις ,η παρούσα υπερτερεί από κάθε προηγούμενο όρο 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.
ΙΑ : Τροποποιήσεις
Η παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των 
μερών. Κάθε τροποποιητική συμφωνία μόνο εγγράφως μπορεί να αποδειχθεί, αποκλειομένου 
ακόμη και του όρκου ακόμη και σε περίπτωση απώλειας του εγγράφου.
ΙΒ: Τήρηση της παρούσας
Τα μέρη αποδέχονται ανεπιφύλακτα την παρούσα και ρητά συνομολογούν ότι αν κριθεί άκυρος 
κάποιος όρος, αυτό δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα του συνόλου της παρούσας σύμβασης. 
Τυχόν ακυρότητα ενός όρου δεν επηρεάζει το κύρος της όλης σύμβασης, η παράβαση όμως όρου 
της παρούσας αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της κύριας σύμβασης. Οι δε συμβαλλόμενοι 
υποχρεούνται να καλύψουν το κενό που ενδέχεται να προκύψει από ακυρότητα όρου, 
ερμηνευτικά ή με συμπλήρωση της παρούσας, κατά τρόπο που να εκπληρούται ο σκοπός της 
σύμβασης.
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την οικεία νομοθεσία για τον εκτελούντα την επεξεργασία κατά τις διατάξεις για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων.
ΙΓ: Υπέρβαση αρμοδιοτήτων
Αν ο εκτελών την επεξεργασία υπερβεί τις αρμοδιότητες που του έχει εκχωρήσει ο πρώτος των 
συμβαλλομένων αντιμετωπίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τις πράξεις υπέρβασης των 
αρμοδιοτήτων του, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα.
ΙΔ: Αποκατάσταση ζημίας
Τα μέρη συμφωνούν ανεπιφύλακτα ότι ο δεύτερος των συμβαλλομένων ευθύνεται για την 
αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της 
παρούσας. Ομοίως ευθύνεται και για κάθε πράξη ή παράλειψη αν χρησιμοποιήσει τρίτο 
υπεργολάβο χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα του πρώτου των συμβαλλομένων να στραφεί 
εναντίον του υπεργολάβου.

Άρθρο 10
ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της 
σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα 
εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της 
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 
Ειδικότερα ότι:
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1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη 
γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της 
συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών 
διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των 
προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του 
ανταγωνισμού.
3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά 
τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που 
αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη 
λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε 
υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και 
συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως 
και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα 
χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα 
προαναφερόμενα πρόσωπα.
5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι 
οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων 
προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και 
δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή 
παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την 
εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την 
απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από 
αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών 
υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης 
ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους 
ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας, 
8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, 
οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων 
και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την 
εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του 
προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της 
αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των 
αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής 
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της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή 
απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε 
και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης και μέχρι τη λήξη της. 

Άρθρο 11
Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι της Πρόσκλησης, της με Α.Π…….. προσφοράς του Αναδόχου και των Εγγράφων 
της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
αυτής.
Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας (προμηθευτής) 
δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 
του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή 
διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης, γίνεται και αποδεικνύεται μόνο εγγράφως 
αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.
Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 
παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της 
πόλης των Χανίων.
Αφού συντάχθηκε, η παρούσα διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται νόμιμα από τους 
συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου.
Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, τα μεν δύο κατατέθηκαν στο αρμόδιο γραφείο Προμηθειών 
του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, το δε άλλο  πήρε η προμηθεύτρια εταιρεία. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                                Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

                      ΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

    

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
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