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ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 
 

 
1Η

 Τ.ΠΕ. ΑΣΣΘΙΗ  ΘΑΡΑΣΥΟIΠΡΔΑ ΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ 
ΓΕΜΘΙΟΜΟΟΙΟΛΕΘΟΑΘΗΜΩΜ 
«ΘΠΠΟΙΡΑΣΕΘΟ» 

 ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ – ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ 
ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

ΑΘΖΛΑ: 
Α.Ξ.: 

19/1/2022 
   951 

ΡΑΣ. Γ/ΛΠΖ: Βαζ. Πνθίαο 114 ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ: ΔΗΓΖ ΚΑΛΑΒΗΘΖΠ 
Ρ.Θ.: 115 27 ΡΑΜΗΛΝΚΖΠΖ ΘΑΡΑ CPV: 03222000-3 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Ζιίαο Ξνιίηεο ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: Φ182/2021 
EMAIL: Ilias.politis@hippocratio.gr Α/Α ΔΠΖΓΖΠ: 149460 
ΡΖΙΔΦΥΛΝ:  2132088715 ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ: ΑΛΝΗΘΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΚΔΠΥ ΔΠΖΓΖΠ 
    
    

ΘΕΛΑ: «Παπάηαζη ηηρ καηαληκηικήρ ημεπομηνίαρ ςποβολήρ πποζθοπών ζηο πλαίζιο ηος ςπ. απ 

Φ182/2021(ΕΗΔΗ: 149460) Ανοικηού Ηλεκηπονικού Διαγωνιζμού για ηην ππομήθεια Λαναβικήρ 

(CPV: 03222000-3 – Φπούηα και καπποί), πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 90.500,197€ ζςμπ/νος ΦΠΑ 

με κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποψη πποζθοπά βάζει ηος 

ςψηλόηεπος ποζοζηού έκπηωζηρ επί ηηρ εκαηό (%) επί ηηρ εκάζηοηε διαμοπθούμενηρ και 

πιζηοποιούμενηρ Λέζηρ Κιανικήρ Σιμήρ πώληζηρ ηος είδοςρ καηά ηην μέπα παπάδοζηρ, για ηα είδη 

πος ενηάζζονηαι ζηο Δεληίο Σιμών ηηρ Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ (Λεγαλύηεπο ποζοζηό έκπηωζηρ επί ηηρ 

Λ.Κ.Σ.) για ένα (1) έηορ κι έωρ εξάνηληζηρ ηος ζςμβαηικού ηιμήμαηορ» 

 
ΑΠΟΦΑΗ 

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν Αζελψλ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 
 
Έρνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 
1. Ρν λ.4782/2021 (ΦΔΘ 36/Α/9-3-2021), «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία.» 
2. Ρν λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 
2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
3. Ρν λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο Θπβέξλεζεο, ησλ 
θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37  
4. Ρν λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ 
πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, δηαηάμεηο γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337. 
5. Ρν λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  
6. Ρν λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ 
Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   
7. Ρν λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο Νδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε 
ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
8. Ρν π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ.» 
9. Ρελ ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα: “Οχζκηζε 
εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 
(ΘΖΚΓΖΠ)” (Β’ 1781)  
10. Ρελ ππ’ αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 
Δπελδχζεσλ  θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ 
Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)» 
11. Ρελ αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 60967 ΔΜ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή Ρηκνιφγεζε ζην πιαίζην ησλ 
Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 
12. Ρελ αξηζκ. 63446/2021 Θ..Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Θαζνξηζκφο Δζληθνχ Κνξθφηππνπ ειεθηξνληθνχ 
ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ». 
13. ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
14. Ρν π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 
15. Ρελ παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α’ 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο». 
16. Ρν λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Τεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 
2016/2102 θαη ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο 
Νδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
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17. Ρν π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία». 
18. Ρν λ.3329 (ΦΔΘ 81/Α’/04.04.2005), «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 
19. Ρν λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο». 
20. Ρν λ.2690/1999 (Α’ 45) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15. 
21. Ρν λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα». 
22. Ρνλ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, 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 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ 
Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (Θείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΝΣ) OJ L 119. 
23. Ρν λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 
Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε 
ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
24. Ρελ ππ. αξ. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β’/14.02.2013) ΘΑ ζρεηηθά κε ηνλ «Νξγαληζκφ ηνπ Γ.Λ.Α. “ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ”». 
25. Ρελ ππ. αξ. Γ4β/Γ.Ξ.: 88838/19 Απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ γείαο «Γηνξηζκφο λένπ Γηνηθεηή ζην Γ.Λ.Α. 
“Ηππνθξάηεην”» (ΦΔΘ 16/ΝΓΓ/14.01.2020). 
26. Ρελ ππ. αξ. 19/27.10.2021 (Θέκα 28ν) Απφθαζε ΓΠ ζρεηηθά κε ηελ Έγθξηζε Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 
(ΑΓΑ: 6ΟΡ54690ΥΠ-7Π2). 
27. Ρελ ππ. αξ. 23/13-12-2021 (Θέκα 8ν ) Απφθαζε ΓΠ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε Ρξνπνπνίεζεο Γηελέξγεηαο ηνπ 
αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ (ΑΓΑ: ΤΘΛΞ4690ΥΠ-ΠΚΓ, ΑΓΑΚ: 21REQ009768678 2021-12-17). 
28. Ρελ ππ. αξ. πξση. 21845/29.12.2021 Γηαθήξπμε ηνπ ππ. αξ. Φ182/2021 Αλνηρηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ. 
(ΑΓΑΚ: 21PROC009873241 2021-12-30). 
29. Ρελ ππ. αξ.1804/18-1-2022 αλαθνίλσζε ηνπ ΔΠΖΓΖΠ πεξί κεγάισλ ρξφλσλ απφθξηζεο ή/θαη ζεκαληηθψλ 
θαζπζηεξήζεσλ ή/θαη δπζιεηηνπξγηψλ φζνλ αθνξά ην ΔΠΖΓΖΠ Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ. 
 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ 

 
1. Ρελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην πιαίζην ηνπ ππ. αξ 
Φ182/2021(ΔΠΖΓΖΠ: 149460) Αλνηθηνχ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα Καλαβηθήο (CPV: 03222000-
3 – Φξνχηα θαη θαξπνί), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 90.500,197€ ζπκπ/λνπ ΦΞΑ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηνπ πςειφηεξνπ πνζνζηνχ έθπησζεο επί ηεο εθαηφ (%) επί 
ηεο εθάζηνηε δηακνξθνχκελεο θαη πηζηνπνηνχκελεο Κέζεο Ιηαληθήο Ρηκήο πψιεζεο ηνπ είδνπο θαηά ηελ κέξα 

παξάδνζεο, γηα ηα είδε πνπ εληάζζνληαη ζην Γειηίν Ρηκψλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
έθπησζεο επί ηεο Κ.Ι.Ρ.) γηα έλα (1) έηνο θη έσο εμάληιεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, βάζεη ηεο ππ. αξ. 
1804/18-1-2022 αλαθνίλσζεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. 

2. Νξίδνπκε λέα θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα γηα ηελ ππνβνιή ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ ηελ 
ΠΑΡΑΙΕΤΗ 21 ΘΑΜΟΤΑΡΘΟΤ 2022 και ώπα 15:00 μ.μ..Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο πνπ 
ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά πξνζθνκίδνληαη, θαηά πεξίπησζε, ζε έληππε κνξθή έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηεο 
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

3. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π ηελ ΣΕΣΑΡΣΗ 
26 ΘΑΜΟΤΑΡΘΟΤ 2022 και ώπα 11:00 π.μ. 

4. Νη ινηπνί φξνη ηεο Γηαθήξπμεο παξακέλνπλ ίδηνη. 

5. Ζ παξνχζα Απφθαζε ζα δεκνζηεπζεί ζηελ ΓΗΑΓΔΗΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/hippocratio/,ζην ΘΖΚΓΖΠ θαη 

ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο www.hippocratio.gr. 

Ο ΔΘΟΘΙΗΣΗ 
ΛΑΡΘΟ Ι. ΣΘΓΙΑ 

Ι.Α.α 
Ο ΑΜΑΠΚΗΡΩΣΗ ΔΘΟΘΙΗΣΗ 

ΘΩΑΜΜΗ ΙΑΡΟΤΖΟ 
 
 
 
 

 

 

 
 
Εζωηεπική διανομή: 
 πνδηεπζχλζε Νηθνλνκηθνχ 

 Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ 
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