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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αθήνα, 26-10-2022 
1η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ            Αρ. Πρωτ.: 27544 
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»  
Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας  
Υποδιεύθυνση Οικονομικού  
Τμήμα  Προμηθειών  
Πληροφορίες: Λάζου Φανή  
Τηλέφωνο: 213-2033937 
E-mail: fanilazou@gna-gennimatas.gr 
 

 

Θέμα: «Προμήθεια μιας (1) Υπερηχογραφικής κονσόλας, προς κάλυψη αναγκών του 

Ενδοσκοπικού τμήματος » 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
 
1. του ν. 4782/2021 (Α’ 36/09-03-2021) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και 
την υγεία", 

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

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

4. του ν. 4609/2019 (Α’ 67/3-5-2019) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», Άρθρο 56, περί 
τροποποιήσεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

5. του ν. 4608/2019 (Α’ 66/25-4-2019) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 
Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», Άρθρο 33, περί τροποποιήσεων του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), 

6. του ν. 4605/2019 (Α’ 52/1-4-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με 
την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους 
(EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 
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Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», άρθρο 43, περί τροποποιήσεων διατάξεων του ν. 4412/2016 
(Α' 147) , 

7. του ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/1-6-2018) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας….», άρθρο τέταρτο, Ρυθμίσεις 
για την Εθνική Κεντρική Αρχής Προμηθειών Υγείας, 

8. του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», Άρθρο 107, περί 
τροποποιήσεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

9. του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137/13-09-2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις», άρθρο 39, 

10. του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δηµοσίου και 
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και 
µεταρρυθµίσεων, µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο 
Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», άρθρο 21, περί 
Ίδρυσης της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, 

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

12. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

13. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

14. του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»,  

15. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

16. του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει σήμερα, 

17. το άρθρο 79 του Ν. 4915/2022 (ΦΕΚ 63/ 24/03/2022) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς ,διατέξεις για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των 
σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για 
την ένταξη στον κλάδο Π.Ε Επιτελικών Στελεχών ,διατάξεις για την ολοκλήρωση της 
μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας ,διατάξεις 
για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» Εθνική 
σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες  » όπως ισχύει σήμερα, 

18. το άρθρο 27 του Ν. 4958/2022 (ΦΕΚ 63/ 24/03/2022) «Έγκριση σκοπιμότητας για την 
προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  » και έχει ως εξής : 
Για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την Κεντρική Υπηρεσία του 

Υπουργείου Υγείας, ανεξαρτήτως ποσού, και για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο 

Υγείας φορείς για ποσό άνω των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων (234.000) ευρώ, 

πλέον του Φ.Π.Α., η αρμοδιότητα για την έκδοση απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας ανήκει 

στον Υπουργό Υγείας. Για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τους 

εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς ποσού κάτω των διακοσίων τριάντα 
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τεσσάρων χιλιάδων (234.000) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., η αρμοδιότητα για την έκδοση 

απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας κατανέμεται ως εξής: 

 

 α) για ποσό από σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ μέχρι διακόσιες τριάντα τέσσερις 

χιλιάδες (234.000) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., η έγκριση σκοπιμότητας εκδίδεται από τον 

Διοικητή ή Υποδιοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, για φορείς εποπτευόμενους 

από αυτόν, ή από το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστου εκ των λοιπών εποπτευόμενων φορέων, 

 

 β) για ποσό από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., μέχρι σαράντα πέντε 

χιλιάδες (45.000) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., η απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας εκδίδεται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστου εκ των εποπτευόμενων από τον Διοικητή της οικείας 

Υγειονομικής Περιφέρειας φορέων, και για ποσό έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, 

πλέον του Φ.Π.Α., από τον Διοικητή του, 

 

 γ) για ποσό μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., η απόφαση 

έγκρισης σκοπιμότητας εκδίδεται από τον Διοικητή εκάστου εκ των λοιπών εποπτευόμενων 

φορέων, 

 

 δ) για ποσό έως διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (234.000) ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α., για 

την Κεντρική Υπηρεσία των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) και για τις μονάδες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας η απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας εκδίδεται από τον 

Διοικητή ή Υποδιοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 

19. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

20. τoυ ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές  διατάξεις», 
όπως ισχύει σήμερα, 

21. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

22. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” , 

23. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

24. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

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

26. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 
Α.Ε.Π.Π.» 
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Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα: 

1. Την υπ΄ αρίθμ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης», 

2. την υπ’αριθμ 9/12-4-2022(θέμα ΕΗΔ 2Ο ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου (αναρτημένη στον ιστότοπο  Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω22Ι4690ΩΝ-4Ι3),με την οποία 
εγκρίθηκε ο υποβαλλόμενος Πίνακας Προγραμματισμού συμβάσεων προμηθειών ειδών και 
παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου, ως αναθέτουσας αρχής, για το έτος 2022, συνολικού 
προϋπολογισμού πενήντα ενός εκατομμυρίων εννιακοσίων οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα 
τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (51.908.634,84€), προς κάλυψη των αναγκών 
του,  

3. το υπ’αριθμ 15828/22-06-2022 έγγραφο του Συντονιστή Διευθυντή της Γαστρεντερολογικής 
κλινικής ,με το οποίο αιτείται την προμήθεια μιας (1) Υπερηχογραφικής κονσόλας, για την 
κάλυψη αναγκών του Ενδοσκοπικού τμήματος , 

4. την απαιτουμένη δέσμευση ποσού 28.500,00€ για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας από 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (με αριθμό απόφασης 1408/2022-19/09/2022 
και ΑΔΑ: 9Π4Π4690ΩΝ-ΩΕΥ), 

5. την υπ’αριθμ 20229/9-08-2022 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, αναρτητέα στο 
διαδίκτυο με ΑΔΑ:ΨΗ3Γ4690ΩΝ-2ΑΖ ,με την οποία εγκρίθηκε η επιτροπή σύνταξης τεχνικών 
προδιαγραφών, 

6. την υπ’αριθμ 20/29-09-2022(θέμα 53ο ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ,αναρτητέα 
στο διαδίκτυο με ΑΔΑ : Ψ2Η64690ΩΝ-ΙΑΨ με την οποία εγκρίθηκαν: 

1. To  υπ’αριθμ 22435/8-09-2022 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
μιας (1) Υπερηχογραφικής κονσόλας, για την κάλυψη αναγκών του Ενδοσκοπικού τμήματος, 
με CPV: 33141620. 

2. H διενέργεια Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δια συλλογής σφραγισμένων 
προσφορών, για την προμήθεια μιας (1) Υπερηχογραφικής κονσόλας, για την κάλυψη 
αναγκών του Ενδοσκοπικού τμήματος, με CPV: 33141620, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
22.983,87€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 28.499,99, με ανάρτηση της σχετικής Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, 
στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.  

 
 

Απευθύνει 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με συλλογή σφραγισμένων προσφορών, προς 

κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα προκριμένο για την προμήθεια μιας (1) 

Υπερηχογραφικής κονσόλας, για την κάλυψη αναγκών του Ενδοσκοπικού τμήματος , με 

πιθανό προϋπολογισμό 22.983,87 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 28.499,99 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη, βάσει τιμής προσφορά (χαμηλότερη τιμή) 
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ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ.Ν.Α. «Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» 

Κτήριο Διοίκησης  

Γραφείο Προμηθειών  

4/11/2022 14/11/2022 15/11/2022 

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (Ισόγειο κτηρίου 

5), μέχρι την  14/11/2022., ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.  

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα 

ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής (www.gna-gennimatas.gr) , στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον Ιστότοπο Δι@ύγεια . 

Στα πλαίσια αυτά παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να 

υποβάλουν  προσφορά βάσει των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και όρων: 
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1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Όπως αναφέρεται ανωτέρω αντικείμενο της πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια μιας (1) 

Υπερηχογραφικής κονσόλας, για την κάλυψη αναγκών του Ενδοσκοπικού τμήματος, όπως 

αυτά περιγράφονται στο σχετικό πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών. 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση που απευθύνει το Νοσοκομείο έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους 

αυτής. 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές υποβάλλονται για την κάλυψη του συνόλου της αιτούμενης ποσότητας. 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. 
 
Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινής αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο 
φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ  
β. Η πλήρης επωνυμία της αναθέτουσας αρχής  
γ. Ο τίτλος της παρούσας πρόσκλησης 
δ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα).  
 
Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς εμπεριέχονται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία κατατεθειμένα σε δύο (2) ξεχωριστά σφραγισμένους φακέλους (υποφακέλους). Ο 
ένας υποφάκελος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την ανά είδος τεχνική 
προσφορά και ο άλλος την οικονομική προσφορά. Ειδικότερα: 
 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο τοποθετούνται τα 
παρακάτω δικαιολογητικά :  
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην 
οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας μέχρι την ημερομηνία 
κατάθεσης της προσφοράς:  
 δεν εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 
λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης 
δημόσιας σύμβασης,  
 πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα 
άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016.  
Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει με δική του μέριμνα να αποκτά 
εγκαίρως τα  πιστοποιητικά εκείνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι καλύπτει όλες τις 
παραπάνω προϋποθέσεις κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.  
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  αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών  που αφορούν τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με 
το άρθρο 80 του Ν.4412/2016 εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  
2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους  
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία 
θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι: 
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της παρούσας πρόσκλησης, περί των οποίων ο οικονομικός φορέας, έλαβε πλήρη γνώση, 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας θα καλύψει 

πλήρως.  

  τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 τα έγγραφα και 
τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, καθώς και όσα στοιχεία και 
έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προσφορών, απαραίτητα σε 
δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).  

Απαιτείται επίσης Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται/δηλώνεται ότι: 

 θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο με το είδος που έχει δηλωθεί στην τεχνική 
προσφορά του. 

 το προς προμήθεια είδος αποτελεί αντικείμενο της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του προσφέροντος και έχει δικαίωμα για την νόμιμη κυκλοφορία του 
προς προμήθεια είδους στην Ελλάδα και 

 η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Απαιτήσεις, όπως καταγράφονται 
στο Μέρος Β. «Τεχνικές προδιαγραφές» της παρούσας επί ποινή αποκλεισμού και 
προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την 
ως άνω συμμόρφωση με τις εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές. 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η οικονομική προσφορά απαραίτητα σε δύο 
αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο).  
Στην οικονομική προσφορά απαραίτητα θα περιλαμβάνονται: η καθαρή αξία του 

προσφερόμενου είδους χωρίς Φ.Π.Α. (ανά τεμάχιο), το ποσοστό Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται 

το είδος καθώς και ο κωδικός παρατηρητηρίου και η αντιστοίχιση με την τιμή σε αυτό 

(εφόσον υπάρχει). 

Κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου αποτελεί αυτό της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή).  
Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για 
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη 
εκτέλεση της σύμβασης.  
Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε 
περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και 
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.  
Επιπρόσθετα, κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της 
οικονομικής προσφοράς την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της 
ΕΠΥ, της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό, για κάθε προσφερόμενο είδος 
(εφόσον υπάρχει). Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν είναι καταχωρημένο  
θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο 
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παρατηρητήριο τιμών κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (επί 
ποινή απόρριψης). 

Το Νοσοκομείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της 
προσφερόμενης τιμής με το μειοδότη οικονομικό φορέα. 

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην 
Ελληνική γλώσσα.  
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα 
(επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, υπεύθυνος επικοινωνίας). 
Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και 
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ 
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών.  
Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή είναι σε 
δέσμευση ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
5. ΤΙΜΕΣ 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.  
Προσφορές που δεν αναγράφουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς 
ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Επίσης, προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
6. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Η δαπάνη προμήθειας των ειδών θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου μέσω 
(ΚΑΕ 47127Α). 

7. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται, κατόπιν συνεννόησης στην αποθήκη μη 
αναλωσίμου  του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς». 

 

8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, σε ένα στάδιο κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Μέρος Α. της παρούσας πρόσκλησης από την 
αρμόδια ορισθείσα επιτροπή.   
Η ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αριθμεί, μονογράφει και 
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε 
κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Κατά τη συνεδρίαση, η εν λόγω 
επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους 
δικαιολογητικών συμμετοχής και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το 
στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο καθώς και την οικονομική 
προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε 
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αυτή. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει 
διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.  
Κατόπιν  ολοκλήρωσης της τεχνικής αξιολόγησης, η επιτροπή εξετάζει τις οικονομικές 
προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές για 
την ανάθεση της προμήθειας είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η 
αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Μετά την εξέταση των 
υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
οικονομικών προσφορών η εν λόγω επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
σύμφωνα με την  ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασίας αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας το σχετικό πρακτικό, διαβιβάζεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο του 
Νοσοκομείου.  
 
9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο οικονομικός Φορέας μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των Δικαιολογητικών 
κατακύρωσης καλείται , εντός δέκα (10) ημερών να προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οποία έχει δικαίωμα υπογραφής: 

 
Α) ΦΕΚ σύστασης και ΦΕΚ συγκρότησης της εταιρείας 

Β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύουσες κατά την ημέρα 

αποσφράγισης των προσφορών, τόσο για τη κύρια ασφάλιση, όσο και την επικουρική 

ασφάλιση.  

Γ) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία 

να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα 

όργανα διοίκησης αυτού. 

Δ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης –
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για τη καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος. 
2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 
των Κρατών – μελών της Ένωσης και στη παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για τη καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα 
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το Ν.2803/2000 
4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης –πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής 
5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/EK του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 
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6) Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για τη πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013. 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής είναι: 

1. φυσικά πρόσωπα 
2. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
3. διαχειριστές Ε.Π.Ε. 
4. Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. 
5. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού 
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

Ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής : 

 δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης 
 δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

ΣΤ) Βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο. 

Ζ) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, δήλωση που θα δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία 

θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Η) Πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.  

Θ) Νόμιμη εξουσιοδότηση για την υποβολή της προσφοράς ή της αίτησης συμμετοχής, εφόσον 

υποβάλλεται από τρίτο. 

10. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 
περιπτώσεις: 

 Έλλειψη οποιουδήποτε αιτούμενου δικαιολογητικού.  

 Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή.  

 Προσφορά που ορίζει μικρότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο ισχύος.  

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης και δεν προκύπτει με σαφήνεια 
η προσφερόμενη τιμή ή είναι υπό αίρεση.  

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την 
πρόσκληση. 

  Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Πρόσκλησης.  
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 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα και δεν 
διορθώνονται / αποσαφηνίζονται όταν αιτηθούν από την αναθέτουσα αρχή.  

 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση.  

 Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρ. 88 του Ν. 
4412/2016. 

 Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής 
αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας Πρόσκλησης. 

 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα Πρόσκληση.  

      Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό η νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και 
εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν 
καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

     Το Νοσοκομείο δικαιούται βάσει του έννομου συμφέροντός του κατά την ελεύθερη 
κρίση του και αζημίως γι' αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις 
προσφορές.  

 

11.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Ν. 4782/2021, άρθρο 21) 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στο άρθρο 72 παρ. 
3 και εφόσον δεν είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση.  
Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον 
κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον 
αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 
Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) 
τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης  
Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, προ ή κατά την υπογραφή της, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 4% της προϋπολογισθείσας  αξίας των ειδών κατακύρωσης. 
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν εισηγήσεως 
του οργάνου που είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης της σύμβασης και 
επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 
4412/2016, όπως αυτός ισχύει. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Η αναθέτουσα δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρη τη διαγωνιστική διαδικασία 
ή να την αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το 
δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να 
επαναπευθύνει την πρόσκληση σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 

 
12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει πριν την σύναψη 
σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Γίνεται ειδική μνεία ότι 
για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα πρόσκληση ισχύουν οι 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται στις περιπτώσεις και με τη διαδικασία που 
προβλέπεται σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016.  
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 
ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. 
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 
τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 
προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΛΙΑΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Τμήμα Προμηθειών 
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