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 Ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν:  
1. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 768/1980 ΦΕΚ 186/.Α/ 18.8.1980 «Περί εκκακαρίςεωσ των αρχείων των Νομικϊν 
Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου».  

2. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 87/1981ΦΕΚ 27/τ.Α/ 3.2.1981 «Περί εκκακαρίςεωσ των αρχείων των δθμοςίων υπθρεςιϊν 
και ΝΠΔΔ»,  

3. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 1258/1981 ΦΕΚ 309/.Α/ 16.10.1981 «Περί εκκακαρίςεωσ των αρχείων των Νοςθλευτικϊν 
Ιδρυμάτων, των ιδρυμάτων Κοινωνικισ Πρόνοιασ και των ςχολϊν εκπαιδεφςεωσ νοςθλευτικοφ προςωπικοφ 
(Ν.Ρ.Δ.Δ.), αρμοδιότθτασ Τπουργείου Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν»,  

4. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 480/1985 ΦΕΚ 173/14.10.1985 «Εκκακάριςθ των αρχείων των ΟΣΑ και των Ιδρυμάτων, 
νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και ςυνδζςμων αυτϊν»,  

5.Σου Ν.1650 (15/16.10.86) «Περί Προςταςίασ Σου Περιβάλλοντοσ»  

6. Σον Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ 287 τ. Αχ/2005) «Κϊδικασ Ιατρικισ Δεοντολογίασ» και ειδικότερα τθσ παρ. 4 του άρκρου 
4 «Σιρθςθσ Ιατρικοφ Αρχείου».  

7. Σου Ν. 3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α' 81  
/4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  
8. Σου Ν. 3580/2007 «Προμικειεσ φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα.  
9. Σου ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ.Α’/95) «Προμικειεσ του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων»,  
10. Σου ν. 2362/95 (ΦΕΚ ) «Περί Δθμόςιου Λογιςτικοφ Ζλεγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ»,  
11.Σου Ν.2955/2001 «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Πε..Τ. και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
Α' 256 /2-11 -2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  
12.Σου Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ 
διατάξεισ».  
13.Σου Ν 3846/2010 (ΦΕΚ A 66 11.5.2010) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ».  
14.Σου Ν. 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα και άλλεσ διατάξεισ».  
15. Σου Ν. 4025/2011 "Αναςυγκρότθςθ φορζων Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Κζντρα Αποκατάςταςθσ, Αναδιάρκρωςθ 
Ε..Τ. και άλλεσ διατάξεισ".  
16. Σου Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18-04-2013).  
17.Σου Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A143/28-6-2014): Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ.  
18.Σου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, περιλαμβανομζνων και των 
τροποποιιςεων του ν. 4467/17.  
19.Εναρμόνιςθ με τον Ν. 4624 /29-08-2019(ΦΕΚ τ.Αχ137)  
20.Σου Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR) αρικμ. 679/2016 τθσ Ε.Ε  
21. Σθ με αρικ. 444 απόφαςθ Δ.. τθσ 18θσ/30-06-2022 υνεδρίαςθσ Θζμα 37ο (ζγκριςθ για τθν απομάκρυνςθ – 
εμπιςτευτικι καταςτροφι ανενεργοφ αρχειακοφ υλικοφ ακτινογραφιϊν πριν το ζτοσ 2000, τθν εκποίθςι τουσ από 
πάροχο με πλειοδοτικό διαγωνιςμό) 
22. Σθ με αρ. 902/ 19-07-2022 απόφαςθ Αν. Διοικθτι Α.Ο.Μ. Ιεράπετρασ του για τον οριςμό επιτροπισ ςφνταξθσ 
τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
23. Σο με αρ. 2680/02-08-2022 πρακτικό τθσ επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
24. Σθ με αρ. 1065/09-09-2022 απόφαςθ οριςμοφ επιτροπισ διενζργειασ πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

 
ΓΗΜΟΙΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ, ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ, 

ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ (ΦΑΚΔΛΛΩΝ ΑΘΔΝΩΝ) ΠΡΙΝ ΣΟ 
ΔΣΟ 2000 ΣΗ Α.ΟΜ. ΙΔΡΑΠΔΣΡΑ 

 
Βάςει του Προεδρικοφ Διατάγματοσ 1258/81 – Χρόνοι Σιρθςθσ Αρχείων Τγειονομικϊν Μονάδων, τθσ Οδθγίασ 
Α.1/2005 τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα και του Νζου Κανονιςμοφ περί Προςωπικϊν 
Δεδομζνων 679/2016 EU (GDPR), το Νοςοκομείο υποχρεοφται να προχωριςει ςε εκκακάριςθ Αρχείου, εφόςον ζχει 
παρζλκει ο χρόνοσ διατιρθςθσ τουσ, που εμπεριζχουν χαρτί και ακτινογραφικά φιλμ.  
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Μζςω Πλειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ με τθ ςυλλογι κλειςτϊν προςφορϊν, από υποψθφίουσ αναδόχουσ με κριτιριο 
ανάκεςθσ τθν υψθλότερθ προςφερόμενθ τιμι ανά κιλό για:  
- Παλαιοφ Σφπου Ακτινογραφικά Φιλμ ……./kg  
Προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ςυμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό (GDPR) αρικ. 679/2016.  
Βάςει του άρκρου 28 παράγραφοσ 3 του Κανονιςμοφ: 
"Η επεξεργαςία από τον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία κα διζπεται από ςφμβαςθ ι άλλθ νομικι πράξθ υπαγόμενθ 
ςτο δίκαιο τθσ Ένωςθσ του κράτουσ μζλουσ, που δεςμεφςει τον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία (Ο Ανάδοχοσ) ςε ςχζςθ 
με τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ (Το Νοςοκομείο) και κακορίηει το αντικείμενο και τθ διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ, 
τθ φφςθ και τον ςκοπό τθσ επεξεργαςίασ, το είδοσ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τισ κατθγορίεσ 
των υποκειμζνων των δεδομζνων και τισ υποχρεώςεισ και τα δικαιώματα του υπεφκυνου επεξεργαςίασ.  
Η εν λόγω ςφμβαςθ ι άλλθ νομικι πράξθ προβλζπει ειδικότερα ότι ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία:  

-  επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο βάςει καταγεγραμμζνων εντολϊν του 
υπεφκυνου επεξεργαςίασ. Και διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να 
επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ 
εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ δζουςα κανονιςτικι υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ, λαμβάνει 
όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32,  

-  ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και τισ πλθροφορίεσ 
που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία,  

-  κατ' επιλογι του υπεφκυνου επεξεργαςίασ, διαγράφει ι επιςτρζφει όλα τα δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν επεξεργαςίασ,  

-  κζτει ςτθ διάκεςθ του υπεφκυνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ απόδειξθ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο.  

 
Σο άρκρο 32 παράγραφοσ 1:  
"Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ τελευταίεσ εξελίξεισ, το κόςτοσ και τθ φφςθ, το πεδίο εφαρμογισ, το πλαίςιο και τουσ 
ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ, κακϊσ και τουσ κινδφνουσ διαφορετικισ πικανότθτασ επζλευςθσ και  
ςοβαρότθτασ για τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των φυςικϊν προςϊπων, ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ (Το 
Νοςοκομείο) και ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία (ο Ανάδοχοσ) οφείλουν να εφαρμόηουν κατάλλθλα τεχνικά και 
οργανωτικά μζτρα προκειμζνου να διαςφαλίηεται το κατάλλθλο επίπεδο αςφαλείασ ζναντι των κινδφνων, μεταξφ 
άλλων, κατά περίπτωςθ άλλεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που είναι ςθμαντικζσ αλλά δεν ορίηονται από τθν Οδθγία 
1/2005 είναι:  
• Ο τρόποσ παραλαβισ / ςυςκευαςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων,  

• Σα μζςα μεταφοράσ που κα χρθςιμοποιθκοφν,  

• Σο μζροσ και τα μζςα προςταςίασ για τθν αποκικευςθ τουσ,  

• Σο επίπεδο καταςτροφισ ςφμφωνα με το DIN 66399  

• Σα πρόςωπα να είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα να ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ.  
Για τεχνικοφσ και οργανωτικοφσ λόγουσ, είναι ιδιαιτζρωσ δυςχερζσ για το «Νοςοκομείο» να πραγματοποιεί το ίδιο 
τθν καταςτροφι των Ιατρικϊν και λοιπϊν αρχείων, κακϊσ και κάκε είδουσ διαλογι και ανωνυμοποίθςθ εγγράφων 
& ακτινογραφικϊν φιλμ από τουσ φακζλουσ αςκενϊν εντόσ των εγκατάςταςθσ του.  
Οι κωδικοί ΕΚΑ (Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων) κα πρζπει να καταχωρθκοφν ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο 
Αποβλιτων του Τπουργείου για τθν Ετιςια Απολογιςτικι Ζκκεςθ Διαχείριςθσ Αποβλιτων. 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί και το ζργο κα υλοποιθκεί ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ και τα παραρτιματα αυτισ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ.  
Προςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται κακ' οιονδιποτε άλλο τρόπο ςτθν Τπθρεςία μετά τθν παραπάνω 
θμερομθνία και ϊρα, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

 
1. Εναλλακτικζσ προςφοράσ ι αντιπροςφοράσ δεν γίνονται δεκτζσ.  

2. Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμόςια, από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο (Επιτροπι  
Διενζργειασ), που κα παραβρίςκεται κατά τισ εργαςίεσ για τθν αςφαλι παραλαβι.  
3. Κατά τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι εκπρόςωποι τουσ, εφόςον 
ζχει υποβλθκεί με τθν προςφορά ςχετικό παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.  

4. Δικαίωμα υμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν οι αναφερόμενοι κατωτζρω, εφόςον αςκοφν δραςτθριότθτα 
ςυναφι με το αντικείμενο του ζργου:  
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α) Όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά.  
β) Ενϊςεισ/Κοινοπραξίεσ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά.  
γ) υνεταιριςμοί.  
Οι Ενϊςεισ / Κοινοπραξίεσ εταιρειϊν δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 
υποβάλουν προςφορά. Η επιλεγείςα ζνωςθ / κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ς' αυτιν 
θ ςφμβαςθ, εφόςον, κατά τθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπισ Προμθκειϊν Τγείασ) , θ περιβολι 
οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
5. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί και κα υλοποιθκεί ςφμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ που 
επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.  
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

2 ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 

 
6. φμφωνα με το άρκρο 10 παρ. 1 εδ. β' του Π.Δ. 118/2007 (Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου - Κ.Π.Δ.), εφόςον 
από τουσ ενδιαφερόμενουσ εργολάβουσ ηθτθκοφν εγκαίρωσ τα ςχετικά με τον προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό 
ζγγραφα, αυτά παραδίδονται ι αποςτζλλονται ς' αυτοφσ μζςα ςε ζξι (6) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιψθ τθσ 
ςχετικισ αίτθςθσ. ε περιπτϊςεισ επείγοντοσ θ προκεςμία αυτι μπορεί να ςυντμθκεί ςε τζςςερισ (4) θμζρεσ.  

7. ε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ υποψθφίουσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ιςχφουν 
τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 102 του Ν.4412/16, : «Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να 
διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, 
θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι 
υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι». 
8. Αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν που υποβάλλονται εκτόσ των ανωτζρω προκεςμιϊν δεν εξετάηονται.  
Θα αποςταλεί ζγγραφθ απάντθςθ ςχετικά με όλεσ τισ διευκρινίςεισ ι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που κα 
ηθτθκοφν και ςε όλουσ τουσ υποψθφίουσ, εντόσ του προαναφερκζντοσ διαςτιματοσ και εφόςον ζχουν παραςχεκεί 
ζγκαιρα και ζγκυρα ςτοιχεία επικοινωνίασ (τθλ., e-mail).  
Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να κατατίκενται ςτο Σμιμα Προμθκειϊν του Φορζα Διεξαγωγισ του 
διαγωνιςμοφ και ςυγκεκριμζνα του Γ.Ν ΛΑΙΘΙΟΤ-Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ και κα ενθμερϊνεται αμζςωσ θ Επιτροπι 
Διεξαγωγισ του Διαγωνιςμοφ.  
Αναφζρεται ότι αποτελεί ευκφνθ του ενδιαφερόμενου παραλιπτθ θ ενθμζρωςι του για τυχόν διευκρινιςεισ – 
τροποποιιςεισ.  
Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ 
οποιουδιποτε υπαλλιλου ι ςυμβοφλου ι ςτελζχουσ διοίκθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  
Οι παρεχόμενεσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι διευκρινίςεισ δεν κα τροποποιοφν ουςιωδϊσ το περιεχόμενο τθσ 
διακιρυξθσ. 
Μετά τθν κατάκεςθ και τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, διευκρινίςεισ, τροποποιιςεισ ι αποκροφςεισ όρων τθσ 
διακιρυξθσ ι των προςφορϊν δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  
9. Προσ διευκόλυνςθ των ενδιαφερομζνων, το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ διατίκεται και ςε θλεκτρονικι μορφι 
από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (http://www.ierapetrahospital.gr), ςτο πρόγραμμα « Διαφγεια» 
(www.diavgeia.gov.gr)  και ςτο ΚΗΜΔΗ (www.eprocurement.gov.gr). 
Περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτο πρόγραμμα « Διαφγεια» (www.diavgeia.gov.gr) και ςτον τοπικό τφπο. 
ε περίπτωςθ που ο προςφζρων επιλζξει το ωσ άνω θλεκτρονικό μζςο για τθν ενθμζρωςι του και κατ’ επζκταςθ 
τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντόσ του, με δικι του ευκφνθ, μπορεί να ενθμερϊνει με τα ςτοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, 
Διεφκυνςθ, αρικμ. Σθλεφϊνου, e-mail κ.τ.λ.) τθν ανακζτουςα αρχι, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ ενθμζρωςι του ςε 
περίπτωςθ τυχόν διευκρινιςτικϊν ερωτθμάτων. 
 

                                                                     Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

 

                                                                             ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α' ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
Άρθρο 1ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ, ΣΟΠΟ, ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΣΟ Γ.Ν. ΛΑΙΘΙΟΤ-Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ , ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΦΑΛΘ 

ΠΑΡΑΛΑΒΘ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΘ, ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΘ ΚΑΣΑΣΡΟΦΘ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ 

(ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΑΘΕΝΩΝ) ΠΡΙΝ ΣΟ ΕΣΟ 2000 ΣΘ Α.ΟΜ. ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΜΕ ΜΘΔΕΝΙΚΘ ΧΡΕΩΘ ΚΑΙ 

ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΟ ΟΦΕΛΟ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 

 

Άρθρο 2ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. το διαγωνιςμό γίνονται δεκτά φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ επιχειριςεων που ζχουν τισ νόμιμεσ 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, και κα δθλϊςουν ότι κα εγκαταςτιςουν με δικζσ τουσ αποκλειςτικά δαπάνεσ τα 
απαραίτθτα μθχανιματα και γενικά οι δυνάμενου να ανταποκρικοφν απόλυτα ςτισ ειδικζσ απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ του Νοςοκομείου.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν φάκελο προςφοράσ ο οποίοσ κα αναγράφει:  
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 1 /2022 
ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΟΤ Γ.Ν. ΛΑΙΘΙΟΤ – Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΦΑΛΘ ΠΑΡΑΛΑΒΘ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΘ, ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΘ ΚΑΣΑΣΡΟΦΘ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ (ΦΑΚΕΛΛΩΝ 
ΑΘΕΝΩΝ) ΠΡΙΝ ΣΟ ΕΣΟ 2000 ΣΘ Α.ΟΜ. ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΜΕ ΜΘΔΕΝΙΚΘ ΧΡΕΩΘ ΚΑΙ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΟ ΟΦΕΛΟ ΓΙΑ 
ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ 
Θμερομθνία λιξθσ υποβολισ Προςφορϊν: ΔΕΤΣΕΡΑ 03-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00  
Θμερομθνία Διεξαγωγισ: ΣΡΙΣΗ  04-10-2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 
Σόποσ Διεξαγωγισ: Γ.Ν. ΛΑΙΘΙΟΤ – Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ -  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

και ςτον οποίο περιζχονται τα εξισ:  
   i) φραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ» ςτον οποίο κα περιζχονται:  
α) Τπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντοσ (ι του νόμιμου εκπροςϊπου του, εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο), 
ςτθν οποία κα αναφζρεται:) ότι ζχει λάβει γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυγγραφισ 
υποχρεϊςεων, και αποδζχεται όλα τα παραπάνω πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.  
β) Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου εκδόςεωσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμζρα διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ.  
γ) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
ςυμμετζχων είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κακϊσ 
και ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  
δ) Πιςτοποιθτικό οικείου Επιμελθτθρίου με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι του υποψθφίου ςε 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
  ii) φραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» από τθν οποία να προκφπτει ότι Συπικά κάκε 
εταιρεία για να παραλάβει το αρχείο φακζλων αςκενϊν, κα πρζπει να:  

 Είναι καταχωρθμζνθ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων (ΗΜΑ) για τουσ κωδικοφσ ΕΚΑ 09 01 07 
(φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιζχουν άργυρο ι ενϊςεισ αργφρου), 20 01 01 (χαρτιά και χαρτόνια)  

 Ζχει άδεια υλλογισ & Μεταφοράσ Μθ Επικινδφνων Αποβλιτων για τουσ προαναφερόμενουσ κωδικοφσ.  

 Ζχει ζγκριςθ Περιβαλλοντικϊν Όρων για τθν καταςτροφι των προςωπικϊν δεδομζνων & επεξεργαςία των 
υλικϊν αυτϊν για τουσ για τουσ προαναφερόμενουσ κωδικοφσ.  

 Ζχει ςφςτθμα ποιότθτασ για τθ διαδικαςία εμπιςτευτικισ καταςτροφισ των προςωπικϊν δεδομζνων (ISO 
9001), τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και ορκι διαχείριςθ των αποβλιτων (ISO 14001) και τθν 
αςφάλεια τθσ πλθροφορίασ (ISO 27001).  

 
Τποψιφιοι που δεν προςκομίηουν τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι δεν πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ 
αποκλείονται από τθν περαιτζρω ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία και επιςτρζφονται χωρίσ να 
αποςφραγιςτοφν οι οικονομικζσ τουσ προςφορζσ. 
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iii) φραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ» υπογεγραμμζνθ από το ςυμμετζχοντα 
(ι νόμιμο εκπρόςωπο του, αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο) με τον πρότυπο πίνακα όπωσ ςτθ ςυνζχεια: 

               

ΕΙΔΟ ΤΛΙΚΩΝ ΣΙΜΗ / KG 

Κλασσικές Ακτινογραφίες ………….. 

τθν οικονομικι προςφορά να δθλϊνεται επίςθσ ρθτά από τον ςυμμετζχοντα ότι αποδζχεται ανεπιφφλακτα: 
ΜΘΔΕΝΙΚΘ ΧΡΕΩΘ & ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΟ ΟΦΕΛΟ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ  
Οι προζθορές ποσ θα σποβληθούν, θα είναι ιζτύος (180) ημερών από ηην ημέρα διενέργειας ηοσ διαγφνιζμού, 

διαθορεηικά δεν θα λαμβάνονηαι σπόυη. 

 
Άρκρο 3ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία κατακφρωςθσ ζωσ και 
τθν αποςτολι του Πρωτοκόλλου/Πιςτοποιθτικοφ Καταςτροφισ από τον ανάδοχο ςτο Νοςοκομείο. 
  

Άρκρο 4ο ΣΡΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΘ 
Ο διαγωνιςμόσ είναι πλειοδοτικόσ, και κα διενεργθκεί ωσ εξισ:  
1. Σθν προκακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα κα ανοιχτοφν και κα μονογραφοφν οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ και τα 
δικαιολογθτικά των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, από τθν αρμόδια Επιτροπι.  

2. Η επιτροπι μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν και τθσ τεχνικισ προςφοράσ των εταιρειϊν ςυντάςςει πρακτικό 
τεχνικισ και οικονομικισ αξιολόγθςθσ το οποίο και κα υποβλθκεί για ζγκριςθ ςτο αρμοδίου κατά το νόμο οργάνου 
Διοίκθςθσ.  

3. Η κατακφρωςθ γίνεται ςτον διαγωνιηόμενο εφόςον θ προςφορά του είναι αποδεκτι με βάςθ τουσ όρουσ τθσ 
Πρόςκλθςθσ. Ιςότιμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ, με τθν αυτι ακριβϊσ τιμι.  

4. ε περίπτωςθ ιςοτιμίασ ο ανάδοχοσ κα επιλζγεται με κλιρωςθ από το αρμόδιο όργανο παρουςία των 
οικονομικϊν φορζων. Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ από τθν ανακζτουςα 
αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του Ν. 4412/216.  

5. Η υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθν ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και 
τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ν.4412/2016 άρκρο 117 παρ.3).  
 

Άρκρο 5ο ΚΑΣΑΡΣΙΘ ΤΜΒΑΘ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΘ 
Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον 
ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.  

 Αν περάςει θ προκεςμία των ανωτζρω είκοςι (20) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει παρουςιαςτεί για να 
υπογράψει τθ φμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε 
τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ διαδικαςία  ανάκεςθσ ματαιϊνεται, 
ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παρ. 2 του άρκρου 106 του Ν. 4412/2016.  

 Η διάρκεια τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ κα είναι για ζνα (1) ζτοσ.  

 Η φμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 και 201 του Ν.4412/2016 και φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου.  

 Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ υπό τουσ όρουσ του άρκρου 133 του Ν. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΝΣΑΕΙ 

Ενςτάςεισ υποβάλλονται για τουσ λόγουσ και με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το άρκρο 127 του Ν. 
4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Η φμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. ε περίπτωςθ διαφορϊν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 
εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ι εξ' αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για 
τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. Για κάκε 
διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια κα είναι τα ελλθνικά 
δικαςτιρια, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β’ 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Αςφαλισ Παραλαβι, Διαχείριςθ, Εκκακάριςθ, Εμπιςτευτικι Καταςτροφι, Ανακφκλωςθ Παλαιϊν 

Ακτινογραφικϊν Φιλμ (Φακζλων Αςκενϊν) πριν το ζτοσ 2000 του Γενικοφ Νοςοκομείου Λαςικίου – Α.Ο.Μ. 

Ιεράπετρασ, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 1/2005 ΑΠΔΠΧ, του Νζου Κανονιςμοφ GDPR (679/2016) Περί Προςταςίασ 

Προςωπικϊν Δεδομζνων και του Ν. 4624/29-08-2019 (ΦΕΚ τ. Α’ 137) Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ 

Χαρακτιρα μζςω Πλειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ. 

 

Άρκρο Α. Θεςμικό πλαίςιο 
Σο κεςμικό πλαίςιο που αφορά ςτθν αςφαλι παραλαβι, διαχερίριςθ, εμπιςτευτικι καταςτροφι, ανακφκλωςθσ 
Ακτινολογικϊν Φιλμ, είναι το εξισ:  

- Σο Π.Δ.768/1980 (ΦΕΚ 186/Α/1980) «Περί εκκακαρίςεωσ των αρχείων των Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου 
Δικαίου» 

- Σο Π.Δ. 87/1981 (ΦΕΚ 27/Α/1981) «Περί εκκακαρίςεωσ των αρχείων των δθμοςίων υπθρεςιϊν και ΝΠΔΔ» 

- Σο Π.Δ.1258/1981 (ΦΕΚ 309/Α/1981) «Περί εκκακαρίςεωσ των αρχείων των Νοςθλευτικϊν Ιδρυμάτων, των 
ιδρυμάτων Κοινωνικισ Πρόνοιασ και των ςχολϊν εκπαιδεφςεωσ νοςθλευτικοφ προςωπικοφ (Ν.Π.Δ.Δ.), 
αρμοδιότθτασ Τπουργείου Κοινωνικϊν Τπθρεςιϊν»  

- Σο Ν.2472/1997 «Προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα»  

- Σο άρκρο 99 του Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία», ςφμφωνα με το οποίο προβλζπεται ο χρόνοσ τιρθςθσ ιατρικϊν αρχείων 

- Σο άρκρο 371 του Ποινικοφ Κϊδικα περί Παραβίαςθσ Επαγγελματικισ Εχεμφκειασ  

- Η 1/2005 Οδθγία για τθν Αςφαλι Καταςτροφι Προςωπικϊν Δεδομζνων τθσ Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων 
Προςωπικοφ Χαρακτιρα (ΑΠΔΠΧ)  

- Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR) 679/2016 EU 

- Ν. 4624/29-08-2019 (ΦΕΚ τ. Α’ 137) Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν Εκνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 

- Η ΚΤΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/2012) «Μζτρα και όροι για τθ Διαχείριςθ Αποβλιτων Τγειονομικϊν Μονάδων» 
- Σου Ν. 3329/ΦΕΚ 81B’/2005 Περιφερειακι ςυγκρότθςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ.  

 
Άρκρο Β. Περιγραφι αντικειμζνου – Γενικζσ Προδιαγραφζσ 

Για τεχνικοφσ και οργανωτικοφσ λόγουσ είναι ιδιαιτζρωσ δυςχερζσ για το Νοςοκομείο  να πραγματοποιεί το ίδιο τθν 
εμπιςτευτικι καταςτροφι των προςωπικϊν δεδομζνων και τθ διαχείριςθ των αποβλιτων εντόσ των 
εγκαταςτάςεϊν του. Για τουσ ίδιουσ δε λόγουσ είναι ιδιαιτζρωσ δυςχερζσ να πραγματοποιείται από το Νοςοκομείο 
θ όποια προεργαςία για τθν αςφαλι καταςτροφι αυτϊν, όπωσ, για παράδειγμα, θ αλλοίωςι τουσ ι θ 
ανωνυμοποίθςι τουσ. 

Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ κα είναι θ αςφαλισ παραλαβι, μεταφορά, διαχείριςθ, εμπιςτευτικι καταςτροφι 
και ανακφκλωςθ Παλαιϊν Κλαςικϊν Ακτινογραφιϊν. 

 
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα παραλαβισ όλων των ειδϊν ακτινογραφικϊν φιλμ όπωσ παλιζσ 
κλαςςικζσ ακτινογραφίεσ. 
Για τθ διαχείριςθ των ανωτζρω αποβλιτων κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν οι παρακάτω ενζργειεσ: 

υςκευαςία/Παραλαβι  
Η αποςτολι και θ ςυςκευαςία επιβαρφνει και φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του Ανάδοχου, ο οποίοσ οφείλει να 
λάβει τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ για τα ακτινογραφικά φιλμ, με γνϊμονα τθν αςφάλεια των προςωπικϊν 
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δεδομζνων που αυτά περιζχουν.  
 

Μεταφορά 
Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφαλι μεταφορά των υλικϊν ςτθν εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ. Κάκε υλικό 
που παραλαμβάνει κα ςυνοδεφεται από Δελτίο Παραλαβισ ι εναλλακτικά Δελτίο Αποςτολισ, όπου κα 
αναγράφονται τα τεμάχια ι το βάροσ των υλικϊν. Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ και βάςει τθσ τελικισ ηφγιςθσ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφνται να εκδϊςει το τελικό πιςτοποιθτικό με τισ ακριβείσ ποςότθτεσ ανά είδοσ όπωσ και εν 
ςυνεχεία αναφζρεται.  
Θ επιτροπι του Νοςοκομείου κα είναι παροφςα ςτθ ηφγιςθ του υλικοφ, θ οποία κα γίνει με τθ διαδικαςία του 
απόβαρου του φορτθγοφ μεταφοράσ, ςε ηυγαριά πλθςίον του Νοςοκομείου, ςτο 4Ο χιλιόμετρο του δρόμου 
Ιεράπετρασ – Αγίου Νικολάου, ςτθν επιχείρθςθ «ΣΗΑΝΘ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ». Σο κόςτοσ ηφγιςθσ κα βαρφνει τον 
ενδιαφερόμενο. 

Αποκικευςθ  
Κάκε υλικό που κα παραλαμβάνει ο ανάδοχοσ και περιζχει προςωπικά δεδομζνα κα πρζπει να φυλάςςεται κατά 
τθν επεξεργαςία του (π.χ. διαλογι) μζχρι και τθν καταςτροφι του (π.χ. τεμαχιςμόσ) ςε εςωτερικό χϊρο, ο οποίοσ να 
κλειδϊνει και να καλφπτεται από μζτρα αςφαλείασ. 

Επεξεργαςία  
τα υλικά που κα παραλθφκοφν πρζπει να ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία: 
- Καταςτροφι των προςωπικϊν δεδομζνων  
- Ανακφκλωςθ  
Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για το προςωπικό που χρθςιμοποιεί κατά τθν διαδικαςία καταςτροφισ. Η 
καταςτροφι των υλικϊν κα γίνεται ςε διάφορα επίπεδα αςφαλείασ, ανάλογα με τθν φφςθ του υλικοφ και 
ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο DIN66399. Σο Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου του αποτελζςματοσ μετά 
τθν διαδικαςία καταςτροφισ και ςε ότι αυτι αντιςτοιχεί ςτο ςυμφωνθκζν επίπεδο αςφαλείασ.  
Σα ακτινογραφικά φιλμ κεωροφνται ωσ Ιατρικά Αρχεία και τυγχάνουν τθν ίδια μεταχείριςθ καταςτροφισ 
προςωπικϊν δεδομζνων (τεμαχιςμό) πριν τθν ανακφκλωςθ. Η καταςτροφι των φιλμ κα πρζπει να γίνεται ςφμφωνα 
με το πρότυπο DIN66399 ςε επίπεδο F-1. 

Ανακφκλωςθ  
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλάβει εξ ολοκλιρου τθν ευκφνθ μετά τθν διαδικαςία καταςτροφισ να οδθγιςει τα 
υλικά προσ ανακφκλωςθ, είτε εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ (εάν είναι αδειοδοτθμζνθ) ι προσ άλλεσ εγκεκριμζνεσ 
εταιρείεσ ανακφκλωςθσ.  
Σο Νοςοκομείο μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να ηθτιςει από τον ανάδοχο να του παρζχει όλεσ τισ ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ, για το που καταλιγουν τα υλικά μετά τθν καταςτροφι τουσ. 
 

Πρωτόκολλο/Πιςτοποιθτικό Καταςτροφισ  
Αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία καταςτροφισ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυντάξει και να ςτείλει ςτο Νοςοκομείο 
το «Πρωτόκολλο/Πιςτοποιθτικό Καταςτροφισ» ςφμφωνα με το Τπόδειγμα που υπάρχει ςτθν Οδθγία 1/2005 τθσ 
Αρχισ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. 
 

Ζλεγχοσ  
Σο Νοςοκομείο ζχει δικαίωμα με παρουςία εξουςιοδοτθμζνου υπαλλιλου του ι επιτροπισ του ελζγχου των 
εγκαταςτάςεων και τθσ ακολουκοφμενθσ διαδικαςίασ με ι χωρίσ προειδοποίθςθ, κακ' όλθ τθ διάρκεια 
επεξεργαςίασ των υλικϊν (καταςτροφισ). τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν τθρεί τισ παραπάνω, το Νοςοκομείο 
διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει τθ χωρίσ χρζωςθ επιςτροφι των υλικϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ του. 

Βιντεοςκόπθςθ  
Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει τθν δυνατότθτα βιντεοςκόπθςθσ τθσ διαδικαςίασ εμπιςτευτικισ καταςτροφισ και αποςτολισ του 

βιντεοςκοπθμζνου υλικοφ με αςφαλι τρόπο (κρυπτογραφθμζνα αρχεία κλπ.). Σο Νοςοκομείο δφναται να ηθτιςει τθν 

καταγραφι τουλάχιςτον μία μζρα πριν τθν διαδικαςία καταςτροφισ. 

 
 
Άρκρο Γ. Δικαίωμα ςυμμετοχισ 
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Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου, ςυνεταιριςμοί, 
ςυμπράξεισ, κοινοπραξίεσ και ενϊςεισ φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, που 
εργάηονται και λειτουργοφν νομίμωσ ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με το άρκρο 25, του Ν.4412/2016. 
 
Άρκρο Δ. Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και άδειεσ 

Για τθ διαχείριςθ (ςυλλογι, μεταφορά και επεξεργαςία) απαιτοφνται να υποβλθκοφν με τθν προςφορά του 
υποψιφιου αναδόχου, οι παρακάτω άδειεσ και δικαιολογθτικά και αφοροφν τον νόμιμο κάτοχο τθσ άδειασ 
επεξεργαςίασ των ςτερεϊν και ειδικϊν αποβλιτων τα οποία ζχουν προςωπικά δεδομζνα αςκενϊν:  
α.   Άδεια υλλογισ & Μεταφοράσ Μθ Επικινδφνων τερεϊν Αποβλιτων. Η άδεια κα πρζπει να περιλαμβάνει τουσ 

κωδικοφσ ΕΚΑ (Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ Αποβλιτων): 
- 20 01 01: Χαρτιά και χαρτόνια 
- 09 01 07: Φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιζχουν άργυρο ι ενϊςεισ αργφρου 

β.     Αςφαλιςτιριο υμβόλαιο υλλογισ & Μεταφοράσ Μθ Επικινδφνων Αποβλιτων. 
γ.  Ζγκριςθ Περιβαλλοντικϊν Όρων τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ ςτθν οποία κα αναφζρεται ρθτά ότι 

δραςτθριοποιείται ςτθν Καταςτροφι Προςωπικϊν Δεδομζνων/Αρχείου, περιλαμβάνοντασ τουσ παραπάνω 
Κωδικοφσ ΕΚΑ  

δ.  Άδεια Λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ Καταςτροφισ και Ανακφκλωςθσ.  
ε.  Καταχϊρθςθ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων από 1-1-2017 (ΦΕΚ 2992/Β/2016), ΚΤΑ για τθν Οργάνωςθ 

και λειτουργία του ΗΜΑ.  
ςτ.  Πιςτοποιθτικά ISO 9001/14001/27001 για τθν διαδικαςία εμπιςτευτικισ καταςτροφισ προςωπικϊν 

δεδομζνων, ανακφκλωςθσ φωτογραφικϊν φιλμ και ανάκτθςθ μετάλλων. 
θ.    Βεβαίωςθ Δωρεάν Παραχϊρθςθσ Κάδων Εμπιςτευτικισ Καταςτροφισ Ακτινογραφικϊν Φιλμ για το 

Ακτινολογικό Σμιμα του Νοςοκομείου. 

Άρκρο Ε. Διάρκεια ςφμβαςθσ - Κοςτολόγθςθ 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι για ζξι (6) μινεσ  από τθν θμερομθνία κατακφρωςθσ ζωσ και τθν αποςτολι 
του Πρωτοκόλλου/Πιςτοποιθτικοφ Καταςτροφισ από τον ανάδοχο ςτο Νοςοκομείο. 
 
Τα εξισ είδθ κα ζχουν ανταποδοτικό όφελοσ: 
-Κλαςικζσ ακτινογραφίεσ ….. €/kg 

Άρκρο Σ. Καταβολι τιμιματοσ 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει το τίμθμα για τα υλικά που εκποιοφνται ςτο ταμείο του Νοςοκομείου ι ςε 
Σραπεηικό λογαριαςμό που κα αναγράφεται ςτθν ςφμβαςθ, μζςα ςτισ πρϊτεσ δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ από 
τθν παράδοςθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ.  
Η κακυςτζρθςθ καταβολισ του τιμιματοσ αποτελεί ουςιϊδθ λόγο παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και 
καταγγελία αυτισ. 
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