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Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 
Ταμείμ Υγείαξ Πνμζςπηθμύ Εζκηθήξ Τνάπεδαξ 

 

Διαγωμιζμόπ ηηπ   12/12/2022 

 

ΘΕΜΑ: 

Διαγωμιζμόπ με κλειζηέπ ποξζθξοέπ για ηημ αμάδεινη αμαδόςξρ  πξρ θα αμαλάβει ηημ 

καθαοιόηηηα κηηοίωμ ργειξμξμικξύ εμδιαθέοξμηξπ και γοαθείωμ, πξρ είμαι ζηημ κροιόηηηα ηξρ  

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.  

 

Ειδικόηεοα 

 Κηήνηα ζηεκ πενημπή Πεδίμκ  Άνεςξ θαη ζογθεθνημέκα  Γεκηθή Κιηκηθή με ηεκ επςκομία “ΤΓΓΙΑ 

ΜΓΛΑΘΡΟΝ” επί ηεξ μδμύ Θενεηακμύ 4, ελςηενηθά ηαηνεία ζηεκ μδό Θενεηακμύ 4α θαη 6, γναθεία επί 

ηεξ Λ. Αιελάκδναξ 21, λεκώκαξ επί ηεξ μδμύ Ανμέκε Βνάηια 3 θαη ημ θηήνημ ημο Οδμκηηαηνηθμύ 

Κέκηνμο επί ηεξ μδμύ Ανμέκε Βνάηια 4. 

 Ιαηνεία θαη γναθεία ζηεκ Αζήκα ζε θηήνημ επί ηεξ μδμύ μθμθιέμοξ 15 (5μξ & 7μξ όνμθμξ). 

 Γναθεία ζηεκ Αζήκα ζε θηήνημ επί ηεξ μδμύ Γοπόιηδμξ 8 (5μξ & 6μξ όνμθμξ). 

 

 

Φοόμξπ, ηοόπξπ και όοξι ρπξβξλήπ ποξζθξοώμ  

Οη πνμζθμνέξ ζα οπμβάιιμκηαη , μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ πύιεξ www.marketsite.gr ημο οζηήμαημξ 

δηελαγςγήξ δηαγςκηζμώκ ηεξ εηαηνείαξ cosmONE. Ο δηαγςκηζμόξ δηεκενγείηαη με πνήζε ηεξ πιαηθόνμαξ 

«sourceONE», έωπ ηη Δερηέοα  09.01.2023 και ώοα 14:30.  

Μεηά ημ πέναξ ηεξ ακςηένς εμενμμεκίαξ ε εθανμμγή sourceONE δε ζα επηηνέπεη ηεκ οπμβμιή 

πνμζθμνώκ. 

 

Οη εκδηαθενόμεκμη μηθμκμμηθμί θμνείξ μπμνμύκ κα δεημύκ ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ θαη δηεοθνηκίζεηξ 

ζπεηηθά με ηα έγγναθα ημο δηαγςκηζμμύ ημ ανγόηενμ δέθα (10) εμένεξ πνηκ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία 

οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνώκ μέζς ηεξ ιεηημονγηθόηεηαξ «Γπηθμηκςκία» ημο οζηήμαημξ. Οη πανεπόμεκεξ 

δηεοθνηκίζεηξ δίκμκηαη από ημ ΣΤΠΓΣ, μέζς ηεξ ιεηημονγηθόηεηαξ «Γπηθμηκςκία» ημο οζηήμαημξ, 

Δηεοθνηκηζηηθά αηηήμαηα οπμβάιιμκηαη ειεθηνμκηθά μόκμ μέζς ηεξ εθανμμγήξ sourceONE. Αηηήμαηα πανμπήξ 

δηεοθνηκίζεςκ πμο οπμβάιιμκηαη είηε μεηά ηεκ πάνμδμ ηςκ δέθα (10) εμενώκ, είηε με άιιμκ ηνόπμ δεκ 

ελεηάδμκηαη.   

 

 

Οη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη από ημοξ μηθμκμμηθμύξ θμνείξ ειεθηνμκηθά (ζε PDF μμνθή), μέπνη θαη ηεκ 

παναπάκς θαηαιεθηηθή εμενμμεκία,  μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ πύιεξ www.marketsite.gr, ζηεκ 

εθανμμγή «sourceONE», ζημοξ παναθάης θαθέιμοξ. 

 

 

α) Φάθειμ «Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ»  

β) Φάθειμ «Σεπκηθή Πνμζθμνά» θαη  

Γ) Φάθειμ «Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά». 

 

Σα ζημηπεία ηεξ πνμζθμνάξ πμο ζοκηάζζμκηαη/πανάγμκηαη από ημκ πνμζθένμκηα θένμοκ 

εγθεθνημέκε ειεθηνμκηθή οπμγναθή ή θοζηθή  οπμγναθή.  

 

www.marketsite.gr
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ημοξ παναθάης θαθέιμοξ ηεξ πνμζθμνάξ ημπμζεημύκηαη όια ηα ζπεηηθά με ηεκ πνμζθμνά ζημηπεία  

(ειεθηνμκηθά ζε PDF μμνθή) ςξ ελήξ : 

 Α. Ο θάθειμξ με ηεκ έκδεηλε “Δικαιξλξγηηικά Σρμμεηξςήπ” μέζα ζημκ μπμίμ ημπμζεημύκηαη  όια ηα 

δεημύμεκα  δηθαημιμγεηηθά (ζε PDF μμνθή).  

 Β. Ο θάθειμξ  με ηεκ έκδεηλε “Τεςμική ποξζθξοά” μέζα ζημκ μπμίμ ημπμζεηείηαη ε Σεπκηθή Πνμζθμνά 

(ζε PDF μμνθή). Γδώ μπμνεί κα θαηαηεζεί μία ζύκημμε ζαθήξ πνόηαζε δηαπείνηζεξ θαζώξ θαη 

πανμοζίαζε ηεξ εηαηνείαξ. Γπίζεξ μπμνεί κα θαηαηεζεί πειαημιόγημ ηεξ εηαηνείαξ με ηηξ θονηόηενεξ 

ζοκενγαζίεξ ηεξ.  

 Γ. Ο θάθειμξ  με ηεκ έκδεηλε “Οικξμξμική ποξζθξοά” πενηιαμβάκεη πίκαθα ηημώκ ηεξ εθανμμγήξ μ 

μπμίμξ ζα πνέπεη κα ζομπιενςζεί από θάζε ζομμεηέπμκηα πνμμεζεοηή θαζώξ θαη επηζοκαπηόμεκε 

οπμγεγναμμέκε μηθμκμμηθή πνμζθμνά με ζθναγίδα ηεξ εηαηνείαξ (ζε PDF μμνθή) ε μπμία ζα πενηέπεη ηα 

ίδηα αθνηβώξ ηημήμαηα με ημκ πίκαθα ηημώκ ηεξ εθανμμγήξ. Η πνμζθμνά πνέπεη κα είκαη ζαθήξ θαη ζε 

θαμηά πενίπηςζε δεκ πνέπεη κα πενηιαμβάκεη αζάθεηεξ ςξ πνμξ ημ θόζημξ, θνοθά θόζηε θιπ. ε 

πενίπηςζε αζομθςκίαξ ηςκ παναπάκς (πίκαθα ηημώκ θαη  ζθναγηζμέκε μηθμκμμηθή πνμζθμνά ) 

ιαμβάκεηαη οπόρε ε επηζοκαπηόμεκε μηθμκμμηθή  πνμζθμνά. 

 

 Γθόζμκ ημ  ΣΤΠΓΣ ημ απμθαζίζεη ζα μπμνεί κα δεηήζεη από ημοξ απμδεθημύξ ζομμεηέπμκηεξ κα 

οπμβάιμοκ βειηηςμέκα μηθμκμμηθά ηημήμαηα ζε κέμοξ γύνμοξ δηαπναγμάηεοζεξ με ηηξ ανμόδηεξ 

επηηνμπέξ ΣΤΠΓΣ.  

 

Δεκ είκαη δοκαηή ε οπμβμιή πνμζθμνώκ μέζς ηεξ εθανμμγήξ sourceONE μεηά ημ πέναξ ηεξ 

θαηαιεθηηθήξ εμενμμεκίαξ.  

Ο πνμζθένςκ ζεςνείηαη όηη απμδέπεηαη πιήνςξ θαη ακεπηθοιάθηςξ όιμοξ ημοξ όνμοξ ηεξ πανμύζαξ 

δηαθήνολεξ.  

Οη πνμζθμνέξ ηζπύμοκ θαη δεζμεύμοκ ημοξ οπμρεθίμοξ γηα πέκηε (5) μήκεξ από ηεκ εμενμμεκία ηεξ 

δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμύ.  

Πνμζθμνά πμο μνίδεη πνόκμ ηζπύμξ μηθνόηενμ ημο πνμβιεπόμεκμο από ηεκ πανμύζα δηαθήνολε 

απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε.  

Η ηζπύξ ηεξ πνμζθμνάξ μπμνεί κα παναηαζεί εθόζμκ δεηεζεί από ημ Σ.Τ.Π.Γ.Σ, γηα επηπιέμκ πνμκηθό 

δηάζηεμα δύμ (2) μεκώκ.  

 

 

 

Δικαιξλξγηηικά ζρμμεηξςήπ. 

 

Οη ζομμεηέπμκηεξ ζημκ δηαγςκηζμό οπμβάιιμοκ μαδί με ηεκ πνμζθμνά ημοξ, ηα ελήξ δηθαημιμγεηηθά: 

 

α. Οι Έλλημεπ πξλίηεπ: 

 

1. Απόζπαζμα πμηκηθμύ μεηνώμο, έθδμζεξ ημο ηειεοηαίμο ηνημήκμο, από ημ μπμίμ κα πνμθύπηεη 

όηη δεκ έπμοκ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεμα ζπεηηθό με ηεκ άζθεζε ηεξ επαγγειμαηηθήξ ημοξ 

δναζηενηόηεηαξ.  

2. Πηζημπμηεηηθό ανμόδηαξ δηθαζηηθήξ ή δημηθεηηθήξ Ανπήξ έθδμζεξ ημο ηειεοηαίμο ηνημήκμο 

από ημ μπμίμ κα πνμθύπηεη όηη δεκ ηειμύκ οπό πηώπεοζε, εθθαζάνηζε, ακαγθαζηηθή 

δηαπείνηζε, πηςπεοηηθό ζομβηβαζμό, ή άιιε ακάιμγε θαηάζηαζε θαη επίζεξ όηη δεκ ηειμύκ οπό 

δηαδηθαζία θήνολεξ ζε πηώπεοζε ή έθδμζεξ απόθαζεξ ακαγθαζηηθήξ εθθαζάνηζεξ ή 

ακαγθαζηηθήξ δηαπείνηζεξ ή πηςπεοηηθμύ ζομβηβαζμμύ ή οπό άιιε ακάιμγε δηαδηθαζία.  
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3. Πηζημπμηεηηθό, έθδμζεξ ημο ηειεοηαίμο ηνημήκμο, πμο εθδίδεηαη από ανμόδηα θαηά πενίπηςζε 

Ανπή, από ημ μπμίμ κα πνμθύπηεη όηη είκαη εκήμενμη ςξ πνμξ ηηξ οπμπνεώζεηξ ημοξ πμο 

αθμνμύκ ηηξ εηζθμνέξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ θαη ςξ πνμξ ηηξ θμνμιμγηθέξ οπμπνεώζεηξ ημοξ 

θαηά ηεκ εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμύ. 

4. ε πενίπηςζε εγθαηάζηαζήξ ημοξ ζηεκ αιιμδαπή ηα δηθαημιμγεηηθά ηςκ παναπάκς εδαθίςκ 

(3) θαη (4) εθδίδμκηαη με βάζε ηεκ ηζπύμοζα κμμμζεζία ηεξ πώναξ πμο είκαη εγθαηεζηεμέκμη, 

από ηεκ μπμία θαη εθδίδεηαη ημ ζπεηηθό πηζημπμηεηηθό.  

5. Πηζημπμηεηηθό ημο μηθείμο Γπημειεηενίμο, με ημ μπμίμ ζα πηζημπμηείηαη ε εγγναθή ημοξ ζ’ 

αοηό θαη ημ εηδηθό επάγγειμα ημοξ, πμο ζα έπεη εθδμζεί ημ πμιύ ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ ηεκ 

εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμύ.  

 

β.  Οι αλλξδαπξί: 

 

1. Απόζπαζμα Πμηκηθμύ Μεηνώμο ή ηζμδύκαμμο εγγνάθμο ανμόδηαξ δημηθεηηθήξ ή δηθαζηηθήξ 

Ανπήξ ηεξ πώναξ εγθαηάζηαζεξ ημοξ, έθδμζεξ ημο ηειεοηαίμο ηνημήκμο από ημ μπμίμ κα 

πνμθύπηεη όηη δεκ έπμοκ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεμα ζπεηηθό με ηεκ άζθεζε ηεξ επαγγειμαηηθήξ 

ημοξ δναζηενηόηεηαξ. 

2. Πηζημπμηεηηθό ηεξ θαηά πενίπηςζε ανμόδηαξ δηθαζηηθήξ ή δημηθεηηθήξ Ανπήξ ηεξ Υώναξ 

εγθαηάζηαζεξ ημοξ, από ημ μπμίμ κα πνμθύπηεη όηη δεκ ζοκηνέπμοκ μη πενηπηώζεηξ (2) θαη (3) 

ημο εδαθίμο α ημο πανόκημξ άνζνμο.  

3. Πηζημπμηεηηθό ηεξ ανμόδηαξ Ανπήξ ηεξ Υώναξ εγθαηάζηαζεξ ημοξ, πενί εγγναθήξ ημοξ ζηα 

μεηνώα ημο μηθείμο Γπημειεηενίμο ή ζε ηζμδύκαμμοξ μνγακώζεηξ.  

 

 

 

γ. Τα μξμικά ποόζωπα ημεδαπά ή αλλξδαπά: 

 

Όια ηα παναπάκς δηθαημιμγεηηθά ηςκ εδαθίςκ (α) θαη (β) εθηόξ ημο απμζπάζμαημξ πμηκηθμύ μεηνώμο 

ή ημο ηζμδύκαμμο πνμξ ημύημ έγγναθμ. 

 

δ. Οι Σρμεηαιοιζμξί 

 

1. Σα δηθαημιμγεηηθά ηςκ πενηπηώζεςκ (1), (2) θαη (4) ημο εδαθίμο  α΄. 

2. Βεβαίςζε επμπηεύμοζαξ Ανπήξ όηη μ οκεηαηνηζμόξ ιεηημονγεί κόμημα.  

 

ε. Οι εμώζειπ ποξμηθερηώμ πξρ ρπξβάλλξρμ κξιμή ποξζθξοά.  

 

1. Σα παναπάκς θαηά πενίπηςζε δηθαημιμγεηηθά γηα θάζε πνμμεζεοηή πμο ζομμεηέπεη ζηεκ 

έκςζε.  

2. Η πνμζθμνά ημοξ οπμγνάθεηαη οπμπνεςηηθά είηε από όιμοξ ημοξ πνμμεζεοηέξ πμο 

απμηειμύκ ηεκ έκςζε, είηε από εθπνόζςπμ ημοξ, ελμοζημδμηεμέκμ με ζομβμιαημγναθηθή πνάλε. ηεκ 

πνμζθμνά απαναηηήηςξ πνέπεη κα ακαγνάθεηαη  πμζόηεηα ημο οιηθμύ ή ημ μένμξ αοημύ πμο 

ακηηζημηπεί ζημκ θαζέκα ζημ ζύκμιμ ηεξ πνμζθμνάξ.  

3. Με ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ θάζε μέιμξ ηεξ έκςζεξ εοζύκεηαη εηξ μιόθιενμ. ε 

πενίπηςζε θαηαθύνςζεξ ή ακάζεζεξ ηεξ πνμμήζεηαξ, ε εοζύκε αοηή ελαθμιμοζεί μέπνη πιήνμοξ 

εθηέιεζεξ ηεξ ζύμβαζεξ.  

4. ε πενίπηςζε πμο ελαηηίαξ ακηθακόηεηαξ γηα μπμημδήπμηε ιόγμ ή ακςηέναξ βίαξ, μέιμξ ηεξ 

έκςζεξ δεκ μπμνεί κα ακηαπμθνηζεί ζηηξ οπμπνεώζεηξ ηεξ έκςζεξ θαηά ημκ πνόκμ αλημιόγεζεξ ηςκ 

πνμζθμνώκ, ηα οπόιμηπα μέιε ζοκεπίδμοκ κα έπμοκ ηεκ εοζύκε μιόθιενεξ ηεξ θμηκήξ πνμζθμνάξ με 

ηεκ ίδηα ηημή.  

5. Γάκ ε παναπάκς ακηθακόηεηα πνμθύρεη θαηά ημ πνόκμ εθηέιεζεξ ηεξ ζύμβαζεξ, ηα οπόιμηπα 

μέιε ζοκεπίδμοκ κα έπμοκ ηεκ εοζύκε ηεξ μιμθιήνςζεξ αοηήξ με ηεκ ίδηα ηημή θαη ημοξ ίδημοξ όνμοξ.  
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6. Σα οπόιμηπα μέιε ηεξ έκςζεξ θαη ζηηξ δύμ πενηπηώζεηξ μπμνμύκ κα πνμηείκμοκ 

ακηηθαηάζηαζε.  

7. Η ακηηθαηάζηαζε μπμνεί κα εγθνηζεί με απόθαζε ημο Δημηθεηηθμύ ομβμοιίμο ύζηενα από 

γκςμμδόηεζε ημο ανμόδημο μνγάκμο.  

 8. Γάκ ζε θάπμηα πώνα δεκ εθδίδμκηαη ηα παναπάκς έγγναθα ή δεκ θαιύπημοκ όιεξ ηηξ 

παναπάκς πενηπηώζεηξ, μπμνμύκ κα ακηηθαηαζηαζμύκ από οπεύζοκε δήιςζε ημο πνμμεζεοηή πμο 

γίκεηαη εκώπημκ δηθαζηηθήξ ανπήξ ή ζομβμιαημγνάθμο.  

 

Καηακύοωζη διαγωμιζμξύ. 

 

Κνηηήνημ θαηαθύνςζεξ ημο δηαγςκηζμμύ είκαη ε πιέμκ ζομθένμοζα πνμζθμνά.  

Η θαηαθύνςζε ημο δηαγςκηζμμύ ζα γίκεη από ημ Δημηθεηηθό ομβμύιημ ημο Σ.Τ.Π.Γ.Σ. θαη ζα 

ακαθμηκςζεί εγγνάθςξ ζημκ Ακάδμπμ. 

Αοηόξ οπμπνεμύηαη κα πνμζέιζεη μέζα ζε δέθα (10) εμένεξ γηα ηεκ οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζύμβαζεξ, 

πνμζθμμίδμκηαξ ηεκ πνμζήθμοζα εγγοεηηθή επηζημιή θαιήξ εθηέιεζεξ ε μπμία θαη ζα παναμείκεη ζημ 

Σ.Τ.Π.Γ.Σ. μέπνη ηεξ πιήνμοξ εθηέιεζεξ ηεξ ζύμβαζεξ. 

ηεκ πενίπηςζε πμο μ ακάδμπμξ δεκ πνμζέιζεη μέζα ζηεκ πνμζεζμία πμο ημο μνίζηεθε κα οπμγνάρεη  

ηε ζπεηηθή ζύμβαζε, θενύζζεηαη οπμπνεςηηθά έθπηςημξ από ηεκ θαηαθύνςζε πμο έγηκε ζημ όκμμα 

ημο θαη από θάζε δηθαίςμα πμο απμννέεη από αοηήκ, με απόθαζε ημο Δ.. ημο Σ.Τ.Π.Γ.Σ. 

 

 

Εγγρηηική επιζηξλή καλήπ εκηέλεζηπ ηηπ ζύμβαζηπ 

 

Ο Ακάδμπμξ, ζημκ μπμίμ έγηκε ε θαηαθύνςζε οπμπνεμύηαη κα θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήξ εθηέιεζεξ 

ηςκ όνςκ ηεξ ζύμβαζεξ, ημ ύρμξ ηεξ μπμίαξ ακηηζημηπεί ζημ 10% ηεξ πηζακήξ εηήζηαξ δαπάκεξ. 

 

 

 

Φοόμξπ Ιζςύξπ Σύμβαζηπ 

 

Η δηάνθεηα ηεξ ζύμβαζεξ ζα είκαη γηα δύμ (2) έηε, με δοκαηόηεηα  πανάηαζεξ αοηήξ εθ μένμοξ ημο 

Σ.Τ.Π.Γ.Σ,  γηα (1) έκα έημξ επηπιέμκ. 

Σμ Σ.Τ.Π.Γ.Σ. έπεη ημ δηθαίςμα μμκμμενμύξ ιύζεξ ηεξ ζύμβαζεξ ακ θνίκεη όηη μ Ακάδμπμξ παναβηάδεη 

έκακ ή πενηζζόηενμοξ όνμοξ ηεξ ζύμβαζεξ. 

Απαγμνεύεηαη νεηά ε παναπώνεζε ηεξ δηαπείνηζεξ ζε ηνίημοξ, από ημκ Ακάδμπμ, πςνίξ ηεκ έγγναθε 

ζογθαηάζεζε ημο Σ.Τ.Π.Γ.Σ. 

 

 

 

 

Πληοωμή.  

 

Η αμμηβή ζα θαηαβάιιεηαη μεκηαίςξ μέζα ζε δηάζηεμα 30 εμενώκ από ηεκ ηημμιόγεζε μεηά από 

πνμζθόμηζε ημο ηημμιμγίμο από ημκ Ακάδμπμ.  

 

 

Εθαομξζηέξ Δίκαιξ – Διαιηηζία. 

 

1. Ο Ακάδμπμξ θαη ημ Σ.Τ.Π.Γ.Σ, ζα πνμζπαζμύκ κα νοζμίδμοκ θηιηθά θάζε δηαθμνά, πμο ηοπόκ 

ζα πνμθύρεη ζηηξ μεηαλύ ημοξ ζπέζεηξ θαηά ηε δηάνθεηα ηζπύμξ ηεξ ζύμβαζεξ. 

2. Γπί δηαθςκίαξ, θάζε δηαθμνά ζα ιύεηαη από ηα Γιιεκηθά Δηθαζηήνηα, εθανμμζηέμ δε δίθαημ 

είκαη πάκηα ημ Γιιεκηθό. 



Σελίδα 5 από 5 

 

 


