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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                      

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                  

 6ε Τ.Π.Δ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ                                                  

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ  

Σαρ. Γ/λζε: 3ρηι.εζλ.νδνύ ΑΓΡΙΝΙΟΤ-ΑΝΣΙΡΡΙΟΤ 

Σ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 

Δ-MAIL : gnaprom@gmail.com 

 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ  12912/2020      

 

ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ - Ν. Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΥΡΗΣΔΤΗ–EΚΚΑΘΑΡΙΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΑΡΥΔΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ  ΦΑΚΔΛΩΝ ΑΘΔΝΩΝ (ΥΑΡΣΙ & 

ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ).  

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Τςειφηεξε Σηκή (ΜΔ ΜΗΓΔΝΙΚΗ ΥΡΔΩΗ & ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟ 

ΟΦΔΛΟ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Γεπηέξα    07/09/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 Π.Μ 

ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Παξαζθεπή 04/09/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00 Μ.Μ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Αγξηλίνπ  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ANTIKEIMENOY ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΥΡΗΣΔΤΗ – EΚΚΑΘΑΡΙΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΑΡΥΔΙΑΚΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ  ΦΑΚΔΛΩΝ ΑΘΔΝΩΝ (ΥΑΡΣΙ & ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΦΙΛΜ). (ΜΔ ΜΗΓΔΝΙΚΗ ΥΡΔΩΗ & ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟ ΟΦΔΛΟ ΓΙΑ 

ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ) 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Όπσο αλαιπηηθά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Γ 

 

Έρνληαο ππφςε Σν ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ησλ αξρείσλ ησλ 

λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηνλ ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ εγγξάθσλ είλαη ην εμήο: 

 
1. Π.Γ. 768/1980 «Πεξί εθθαζαξίζεσο ησλ αξρείσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ» (ΦΔΚ 

186/η.Α΄) [ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 4-9], 
 

2. Π.Γ. 87/1981 «Πεξί εθθαζαξίζεσο ησλ αξρείσλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 

27/η.Α΄), 
 

3. Π.Γ. 1258/1981 «Πεξί εθθαζαξίζεσο ησλ αξρείσλ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ ηδξπκάησλ 
θνηλσληθήο πξνλνίαο θαη ησλ ζρνιψλ εθπαηδεχζεσο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Ν.Π.Γ.Γ.), 

αξκνδηφηεηνο Τπνπξγείνπ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ» (ΦΔΚ 309/η.Α΄), 
 

4. Ν. 3418/2005 «Κψδηθαο Ιαηξηθήο Γενληνινγίαο» (ΦΔΚ 287/η.Α΄) [εηδηθφηεξα: «Σήξεζε Ιαηξηθνχ 

αξρείνπ» άξζξν 14, παξ. 4. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ζην Π.Γ. 28/2015 «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα 
ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία» άξζξν 99]. 

 
5. ην Ν. 3329/ΦΔΚ 81B/2005 “πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο»  λα πξνρσξήζεη ζε Πιεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ γηα ηα παξαπάλσ πιηθά, κε 

κεδεληθή ρξέσζε θαη αληαπνδνηηθφ φθεινο γηα ην Ννζνθνκείν εθφζνλ έρεη ήδε εγθξηζεί ε 
απνκάθξπλζή ηνπο. Σν αξκφδην γξαθείν πξνκεζεηψλ λα ζπληάμεη πξφζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αλελεξγνχ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαθέισλ αζζελψλ (ραξηί –

mailto:gnaprom@gmail.com


 2 

αθηηλνγξαθηθά θηικ), κε ζχκβαζε γηα εθάπαμ απνκάθξπλζε δηάξθεηαο 2 κελψλ, κε θξηηήξην: ηε 

δηαζθάιηζε ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ 

 
6. Ν. 2472/ ΦΔΚ 50Α/ 10.04.1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» ην Ννζνθνκείν δύλαηαη λα δεηήζεη επηπξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο 
φπσο πρ. βηληενζθφπεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζηξνθήο, παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο απφ 

εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηεο θ.ν.θ. ψζηε λα δηαζθαιίζεη ην ηαηξηθφ απφξξεην απφ ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ ηαηξηθνχ αξρείνπ φπσο θξίλεη θαιχηεξα 
 

7. Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 1258/81 – Υξφλνη Σήξεζεο Αξρείσλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ, ηεο  Οδεγίαο 
ΑΡ.1/2005 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ηνπ Νένπ Καλνληζκνχ πεξί 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 679/2016 EU (GDPR 

 
8. Σελ ππ΄ αξηζκ. 19ε)04-08-2020 ΘΔΜΑ 3ν Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ. 

 

  

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

 

ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ - Ν. Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΥΡΗΣΔΤΗ – EΚΚΑΘΑΡΙΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΑΡΥΔΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ  ΦΑΚΔΛΩΝ ΑΘΔΝΩΝ (ΥΑΡΣΙ & 

ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ). (ΜΔ ΜΗΓΔΝΙΚΗ ΥΡΔΩΗ & ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟ ΟΦΔΛΟ ΓΙΑ ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ.  

 

Βάζεη ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 1258/81 – Υξφλνη Σήξεζεο Αξρείσλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ, Ν. 4624/29-
08-2019 (ΦΔΚ η. Α’ 137) θαη ηεο  Οδεγίαο ΑΡ.1/2005 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα θαη ηνπ Νένπ Καλνληζκνχ πεξί Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 679/2016 EU (GDPR), ην Ννζνθνκείν 

νθείιεη λα δηαηεξεί ηα Αξρεία ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα Φάθεινπο Αζζελψλ γηαο 20 έηε. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα 
πξνρσξήζεη ζε εθθαζάξηζε Αξρείνπ, εθφζνλ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο δηαηήξεζήο απηψλ, ηα νπνία 

εκπεξηέρνπλ ραξηί θαη αθηηλνγξαθηθά θηικ κε επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. 
πγθεθξηκέλα, νη θάθεινη αζζελψλ (πέξαλ ηεο 20εηίαο) νθείινπλ πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο λα νδεγεζνχλ 

πξνο Δκπηζηεπηηθή Καηαζηξνθή. Γηα ην ιφγσ απηφ εηζεγνχκαζηε λα ζπληαρζεί  Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 
Δλδηαθέξνληνο βάζεη ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη λα απνκαθξπλζνχλ άκεζα θαη 

Άρξεζηα Παιαηά Αθηνλνγξαθηθά Φηικ. 

χκθσλα κε ην ηζρχσλ Ννκνζεηηθφ Πιαίζην: 
1. Ο Καλνληζκφο (Δ.Δ.) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 

2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ- GDPR), 

2. Ο Ν. 4624/29-08-2019 (ΦΔΚ η. Α’ 137) Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ Δζληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο, 
3. Η ππ’ αξηζκ πξση. 3845/17-10-2005, Οδεγία 1/2005 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα, 

4. Ο λ. 3418/2005 (ΦΔΚ 287/η. Α’/2005) «Κψδηθαο Ιαηξηθήο Γενληνινγίαο» θαη εηδηθφηεξα ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 14 «Σήξεζεο Ιαηξηθνχ Αξρείνπ» 

5. Ο λ. 2472/1997 (ΦΔΚ 50 η. Α’/10-04-1997 «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα» 

6. Σν Π.Γ. 1258/1981(ΦΔΚ 309 Α’/10.10.1981) «Πεξί εθθαζαξίζεσο ησλ αξρείσλ ησλ λνζειεπηηθψλ 
ηδξπκάησλ, 

ησλ ηδξπκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ησλ ζρνιψλ εθπαηδεχζεσο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (ΝΠΓΓ) 
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ 

7. Σν άξζξν 371 Παξαβίαζε Δπαγγεικαηηθήο Δρεκχζεηαο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

8. Σν Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24 Α’ /23-12-12) Πνηληθή Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο- Δλαξκφληζε κε ηελ 
Οδεγία 2008/99 ΔΚ-Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ-Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2008/98/ΔΚ 

9. Σν ΦΔΚ 1537/Β΄/2012 Μέηξα θαη φξνη γηα ηε Γηαρείξηζε Απφβιεησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ 
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Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Καλνληζκφ (GDPR) αξηζ. 679/2016.  

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ: 
"Η επεμεξγαζία απφ ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία ζα δηέπεηαη απφ ζχκβαζε ή άιιε λνκηθή πξάμε 

ππαγφκελε ζην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ηνπ θξάηνπο κέινπο, πνπ δεζκεχεη ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία  (Ο 

Αλάδνρνο) ζε ζρέζε κε ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο  (Σν Ννζνθνκείν) θαη θαζνξίδεη ην αληηθείκελν θαη ηε 
δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο, ηε θχζε θαη ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 
ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο.  

Η ελ ιφγσ ζχκβαζε ή άιιε λνκηθή πξάμε πξνβιέπεη εηδηθφηεξα φηη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία: 
 επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κφλν βάζεη θαηαγεγξακκέλσλ εληνιψλ ηνπ 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο. Καη δηαζθαιίδεη φηη ηα πξφζσπα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα 

επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έρνπλ αλαιάβεη δέζκεπζε ηήξεζεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο ή ηεινχλ ππφ ηε δένπζα θαλνληζηηθή ππνρξέσζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, 
ιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα κέηξα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32,  

 ζπλδξάκεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 32 έσο 36, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία, 

 θαη' επηινγή ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, δηαγξάθεη ή επηζηξέθεη φια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ επεμεξγαζίαο, 

 ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία πξνο απφδεημε ηεο 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζην παξφλ άξζξν. 
Σν άξζξν 32 παξάγξαθνο 1: 

"Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ην θφζηνο θαη ηε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη 
ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ηνπο θηλδχλνπο δηαθνξεηηθήο πηζαλφηεηαο επέιεπζεο θαη 

ζνβαξφηεηαο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο (Σν 
Ννζνθνκείν) θαη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία (ν Αλάδνρνο)  νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ θαηάιιεια ηερληθά θαη 

νξγαλσηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ην θαηάιιειν επίπεδν αζθαιείαο έλαληη ησλ θηλδχλσλ, 

κεηαμχ άιισλ, θαηά πεξίπησζε άιιεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ είλαη ζεκαληηθέο αιιά δελ νξίδνληαη απφ 
ηελ Οδεγία 1/2005 είλαη: 

 Ο ηξφπνο παξαιαβήο / ζπζθεπαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, 

 Σα κέζα κεηαθνξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, 

 Σν κέξνο θαη ηα κέζα πξνζηαζίαο γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπο, 

 Σν επίπεδν θαηαζηξνθήο ζχκθσλα κε ην DIN 66399 

 Σα πξφζσπα λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα λα 

έρνπλ αλαιάβεη δέζκεπζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. 
Οη θσδηθνί ΔΚΑ (Δπξσπατθνχ Καηαιφγνπ Απνβιήησλ) ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζνχλ ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Απνβιήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ Δηήζηα Απνινγηζηηθή Έθζεζε Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. 

Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ησλ αξρείσλ ησλ λνζειεπηηθψλ 
ηδξπκάησλ θαη ηνλ ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ εγγξάθσλ είλαη ην εμήο: 

Π.Γ. 768/1980 «Πεξί εθθαζαξίζεσο ησλ αξρείσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ» (ΦΔΚ 186/η.Α΄) 
[ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 4-9], 

Π.Γ. 87/1981 «Πεξί εθθαζαξίζεσο ησλ αξρείσλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 27/η.Α΄), 
Π.Γ. 1258/1981 «Πεξί εθθαζαξίζεσο ησλ αξρείσλ ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ ηδξπκάησλ θνηλσληθήο 

πξνλνίαο θαη ησλ ζρνιψλ εθπαηδεχζεσο λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (Ν.Π.Γ.Γ.), αξκνδηφηεηνο Τπνπξγείνπ 

Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ» (ΦΔΚ 309/η.Α΄), 
Ν. 3418/2005 «Κψδηθαο Ιαηξηθήο Γενληνινγίαο» (ΦΔΚ 287/η.Α΄) [εηδηθφηεξα: «Σήξεζε Ιαηξηθνχ αξρείνπ» 

άξζξν 14, παξ. 4. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ζην Π.Γ. 28/2015 «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε 
δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία» άξζξν 99]. 

Παξαθαινχκε ψζηε λα πξνρσξήζεη ην Ννζνθνκείν ζε Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο αλαδφρνπ εηαηξείαο, σο 

πξνο ηελ απνκάθξπλζε ησλ αλσηέξσ πιηθψλ, κε θξηηήξην θαηνρχξσζεο ηελ κεδεληθή ρξέσζε θαη ηελ 
πςειφηεξε ηίκε θαη λα νξηζηεί Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζε ηνπ Έξγνπ.  

Φνξέαο Γηελέξγεηαο – Γηεμαγωγήο ηνπ δηαγωληζκνύ είλαη ην Γ.Ν. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – Ν. Μ. 

ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

Γηεχζπλζε : 3ν ρηι. εζληθήο νδνχ Αγξηλίνπ-Αληηξξίνπ                 Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΓΟΤΛΑ ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ  

Σειέθσλν:  26413-61221 

Fax: 26410 25955                                                                             ΣΩΛΗ Σ. ΑΝΓΡΔΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α'   ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Άξζξν 1ν  ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ, ΣΟΠΟ, ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Σν Γ. Ν. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΤ, πξνθεξχζζεη ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΥΡΗΣΔΤΗ – EΚΚΑΘΑΡΙΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΑΡΥΔΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ  ΦΑΚΔΛΩΝ ΑΘΔΝΩΝ (ΥΑΡΣΙ & 

ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΜΔ ΜΗΓΔΝΙΚΗ ΥΡΔΩΗ & ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟ ΟΦΔΛΟ ΓΙΑ ΣΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ.  

 

Άξζξν 2ν ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ – ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηηο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, θαη ζα δειψζνπλ φηη ζα εγθαηαζηήζνπλ κε δηθέο ηνπο απνθιεηζηηθά δαπάλεο ηα 

απαξαίηεηα κεραλήκαηα θαη γεληθά νη δπλάκελνπ λα αληαπνθξηζνχλ απφιπηα ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

2. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάινπλ θάθειν πξνζθνξάο ν νπνίνο ζα αλαγξάθεη: 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ.12912/18-08-2020 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΣΟΤ Γ.Ν. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ - Ν. Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΓΙΑ 

ΣΟΝ ΟΡΙΜΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ (ΔΚΣΔΛΩΝ ΣΗΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ) ΓΙΑ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΥΡΗΣΔΤΗ – 

EΚΚΑΘΑΡΙΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΑΡΥΔΙΑΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ  ΦΑΚΔΛΩΝ ΑΘΔΝΩΝ (ΥΑΡΣΙ & ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΦΙΛΜ) ΜΔ ΜΗΓΔΝΙΚΗ ΥΡΔΩΗ & ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟ ΟΦΔΛΟ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ. 

 

Ηκεξνκελία ιήμεο  ππνβνιήο Πξνζθνξώλ: Παξαζθεπή 04/10/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00 Μ.Μ. 
Γ.Ν.ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ-Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ  ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

 

θαη ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη ηα εμήο: 

 i) θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ζηνλ νπνίν ζα πεξηέρνληαη: 

α) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο (ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ 

πξφζσπν), ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηε:) φηη έρεη ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη 

ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, θαη  απνδέρεηαη φια ηα παξαπάλσ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 

β) Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ εθδφζεσο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

γ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 

ζπκκεηέρσλ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 

ii) θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη              

Σππηθά θάζε εηαηξεία γηα λα παξαιάβεη ην αξρείν θαθέισλ αζζελψλ, ζα πξέπεη λα: 

 

 Δίλαη θαηαρσξεκέλε ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ (ΗΜΑ) γηα ηνπο θσδηθνχο ΔΚΑ 09 01 07  

(θσηνγξαθηθφ θηιµ θαη ραξηί πνπ πεξηέρνπλ άξγπξν ή ελψζεηο αξγχξνπ), 20 01 01 (ραξηηά θαη 
ραξηφληα) 

 Έρεη άδεηα πιινγήο & Μεηαθνξάο Με Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 

θσδηθνχο. 

 Έρεη έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ & 
επεμεξγαζία ησλ πιηθψλ απηψλ γηα ηνπο γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο θσδηθνχο. 

 Έρεη ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα ηε δηαδηθαζία εκπηζηεπηηθήο θαηαζηξνθήο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(ISO 9001),  ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ (ISO 14001) θαη 

ηελ αζθάιεηα ηεο πιεξνθνξίαο (ISO 27001). 

 

Τπνςήθηνη πνπ δελ πξνζθνκίδνπλ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ή δελ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο 

απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 

απνζθξαγηζηνχλ νη νηθνλνκηθέο ηνπο πξνζθνξέο. 
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iii)  θξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ππνγεγξακκέλε απφ ην 

ζπκκεηέρνληα (ή λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ, αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν) κε ηνλ πξφηππν πίλαθα φπσο 

ζηε ζπλέρεηα: 

 

                         ΔΙΓΟ ΤΛΙΚΩΝ                                                     ΣΙΜΗ / kg 

 

 Παλαιοφ Τφπου Ακτινογραφικά Φιλμ   

 Φιλμ Αξονικοφ / Μαγνθτικοφ Τομογράφου   

Λζιηερ / Dry Film   

Μικτοί φάκελοι Αςθενών  

(χαρτί –ακτινογραφικά φιλμ)  

 

 

 
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δειψλεηαη επίζεο ξεηά απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα: 

ΜΗΓΔΝΙΚΗ ΥΡΔΩΗ & ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟ ΟΦΔΛΟ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

 

Οη πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ, ζα είλαη ηζρχνο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δηαθνξεηηθά δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

Άξζξν 2  ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετών 

 

Άξζξν 3 ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Ο δηαγσληζκφο είλαη επαλαιεπηηθφο πιεηνδνηηθφο, θαη  ζα δηελεξγεζεί σο εμήο: 

1. Σελ πξνθαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ζα αλνηρηνχλ θαη ζα κνλνγξαθνχλ νη ππνβιεζείζεο 

πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

2. Η επηηξνπή κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ησλ εηαηξεηψλ ζπληάζζεη 

πξαθηηθφ ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ην νπνίν θαη ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζην  αξκνδίνπ 

θαηά ην λφκν νξγάλνπ Γηνίθεζεο. 

3. Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδφκελν εθφζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο φξνπο 

ηεο Πξφζθιεζεο. Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο, κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή. 

4. ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε απφ ην αξκφδην φξγαλν παξνπζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/216.   

5. Η ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (Ν.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3). 

 

 

Άξζξν 4 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

 Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ πέληε (5) εκεξψλ ρσξίο ν Αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί γηα 

λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ 

ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο 

απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 Η δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα είλαη γηα  2 κήλεο 
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 Η χκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132  θαη 201 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο λα θαηαγγείιεη 

ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΝΣΑΔΙ 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη 

ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην 

Διιεληθφ θαη ην Κνηλνηηθφ δίθαην. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ΄ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α.ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

πζθεπαζία/Παξαιαβή 
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα ζπζθεπάδεη θαηάιιεια ηα πιηθά πνπ ζα παξαιάβεη, κε γλψκνλα ηελ αζθάιεηα ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ, γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπο. Έμνδα δπγίζεσο θαη ζπζθεπαζίαο 
βαξαίλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

Μεηαθνξά  
Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο. 

Απνζήθεπζε  

Κάζε πιηθφ πνπ ζα παξαιακβάλεη ν αλάδνρνο θαη πεξηέρεη πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα πξέπεη λα θπιάζζεηαη 
θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ (π.ρ. Γηαινγή) κέρξη θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ (π.ρ. Σεκαρηζκφο) ζε εζσηεξηθφ 

ρψξν, ν νπνίνο λα θιεηδψλεη θαη λα θαιχπηεηαη απφ κέηξα αζθαιείαο (ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο - θάκεξεο, 
ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ).  

Δπεμεξγαζία  

ε φια ηα πιηθά πξέπεη πξψηα λα αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία  
 Γηαινγή ησλ πιηθψλ  

 Καηαζηξνθή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  

 Αλαθχθισζε  

Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο. Η 

θαηαζηξνθή ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα αζθαιείαο, αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ πιηθνχ θαη 
ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν DIN66399. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ηνπ 

απνηειέζκαηνο κεηά ηελ δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο θαη ζε φηη απηή αληηζηνηρεί ζην ζπκθσλεζέλ επίπεδν 
αζθαιείαο.  

Πξσηφθνιιν/Πηζηνπνηεηηθφ Καηαζηξνθήο  

Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπληάμεη θαη λα ζηείιεη ζην 
Ννζνθνκείν ην “Πξσηφθνιιν/Πηζηνπνηεηηθφ Καηαζηξνθήο” ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζηελ 

Οδεγία 1/2005 ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ  Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα.  
Αλαθχθισζε  

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ηελ επζχλε κεηά ηελ δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο, λα νδεγήζεη 

ηα πιηθά πξνο αλαθχθισζε. 
Σν Ννζνθνκείν κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν λα ηνπ παξέρεη φιεο ηηο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο, γηα ην πνπ θαηαιήγνπλ ηα πιηθά κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπο.    
Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο Αλάινγα Με Σν Δίδνο Σσλ Τιηθψλ 

Αθηηλνγξαθηθά θηικ. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαιάβεη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ θαη λα θάλεη ηνλ δηαρσξηζκφ 
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Η θαηαζηξνθή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν DIN66399 ζε:  

 Αθηηλνγξαθηθά Φηικ ζε επίπεδν F-1  
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Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα παξαιαβήο φισλ ησλ εηδψλ αθηηλνγξαθηθψλ θηικ φπσο:  

Παιηέο Κιαζζηθέο Αθηηλνγξαθίεο, Αμνληθνχ - Μαγλεηηθνχ Σνκνγξάθνπ θαη Αθηηλνγξαθίεο ηεγλήο/Λέηδεξ 

Δθηχπσζεο (Dry ή Digital ή Lazer films). 
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη απαηηείηαη επί πνηλή απφξξηςεο λα θαηαζέζνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

1) Άδεηα Δγθαηάζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, απφ ηελ Πεξηθέξεηα- Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο πνπ 
αλήθεη.  

2) Άδεηα πιινγήο & Μεηαθνξάο Με Δπηθηλδχλσλ ηεξεψλ Απνβιήησλ γηα ηνλ Ννκφ Αηηηθήο. Η άδεηα ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ησλ Κσδηθφ ΔΚΑ (Δπξσπατθφο Καηάινγνο Απνβιήησλ)  20 01 01 : Υαξηφλη-Υαξηί, 09 
01 07: θσηνγξαθηθφ θηικ θαη ραξηί πνπ πεξηέρνπλ άξγπξν ή ελψζεηο αξγχξνπ  

3) Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ  
α) ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο/αμηνπνίεζεο ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηά φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

Καηαζηξνθή Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ / Αξρείνπ θαη λα πεξηιακβάλεη ηνπο παξαπάλσ Κσδηθνχο ΔΚΑ 20 01 

01, 09 01 07 
4) Καηαρψξεζε ζην Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Απνβιήησλ απφ 1-1-2017 (ΦΔΚ 2992 Β΄ /2016, ΚΤΑ) γηα ηελ 

Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΗΜΑ. 
5) Τπνρξέσζε Πηζηνπνηεηηθψλ  ISO 9001, 14001, 27001 γηα ηελ δηαδηθαζία εκπηζηεπηηθήο θαηαζηξνθήο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αλαθχθισζε θσηνγξαθηθψλ θηικ θαη αλάθηεζε κεηάιισλ».  
Κάδνη Δκπηζηεπηηθήο Καηαζηξνθήο  

Απαξαίηεηε ε δπλαηφηεηα δσξεάλ ηνπνζέηεζεο δχν (2) Κάδσλ πιινγήο γηα Δκπηζηεπηηθά Γεδνκέλα άλεπ 

ρξέσζεο θαη δσξεάλ παξαρψξεζεο θαη ε αληηθαηάζηαζε απηψλ κε ηελ πιήξσζή ηνπο απφ πιηθά, φπσο απηά 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα εηζήγεζε θαη θαηά ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί Δκπηζηεπηηθήο 

Καηαζηξνθήο ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ βάζεη ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο.  

 


