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ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

ΚΑΣΑΥΩΡΙΣΔΟ ΣΟ ΚΗΜΓΗ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                              ΑΘΗΝΑ  10-12-2020 

ΓΙΟΙΚΗΗ 1
ηρ

 ΤΠΔ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

    «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ»                                                          

Σαρ. Γ/λζε    : Θεβψλ & Παπαδηακαληνπνχινπ, Γνπδή  

Σ.Κ.              : 11527 

Τπεξεζία       : Σκ. Πξνκεζεηψλ 

Πιεξνθνξίεο  : Μαξία Εαθεηξνπνχινπ, η. Σξακπέιε  

Σειέθσλν      : 213 2013 147, 213 2013 152 

Fax                : 213 2013 118 

 

                                           

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 42 

Για ηην ανάθεζη παποσή ζςμβοςλεςηικών ςπηπεζιών ζςμμόπθυζηρ ππορ ηον 

Γ.Κ.Π.Γ. / Τπηπεζίερ ςπεςθύνος Δπεξεπγαζίαρ Γεδομένυν (DPO) ζύμθυνα 

με ηον 2016/679 Γενικό Κανονιζμό για ηην Πποζηαζία Πποζυπικών 

Γεδομένυν (GDPR – General Data Protection Regulation), με κπιηήπιο 

καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει 

ηιμήρ για σπονική διάπκεια ενόρ έηοςρ, ζςνολικήρ πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 

€10.000,00 πλέον ΦΠΑ ή €12.400,00 ζςμπ. ΦΠΑ (24%) (CPV: 71241000-9) 

 

ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ» 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο : 

1.1 ηνπ Ν.2362/95 (ΦΔΚ Α΄ 247 /1995) «πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ 

ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

1.1 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/1997 (ΦΔΚ 50/Α΄/10.04.1997 «Πξνζηαζία ηνπ 

αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

1.2 ηνπ Ν.2955/2001 (ΦΔΚ Α΄ 256 /2-11-2001) «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ 

θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα 

1.3 ηνπ Ν. 3329/2005 (ΦΔΚ Α΄ 81 /4-4-2005) «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη ζήκεξα  

1.4 ηνπ Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ Α΄ 25 /9-2-2007)  «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ 

Ν.Π. επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΤ& ΚΑ θαη ινηπέο δηαηάμεηο.»  
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1.5 ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ Α΄ 134 /18-6-2007) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ 

επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη ζήκεξα  

1.6 ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ Α΄ 112 /13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" 

θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

1.7 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204 /15-09-2011) «χζηαζε εληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ 

λ.3588/2007(πησρεπηηθφο θψδηθαο) Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο.»  

1.8 ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ Α΄ 74 /26-03-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο 

- Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο 

ξπζκίζεηο.» 

1.9 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη  

1.10 ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ 

ηνπο δηαηάθηεο».  

1.11 ηνπ άξζξνπ 37& 39 ηνπ Γ.Κ.Π.Γ. 2016/679 γεληθφο Καλνληζκφο 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 2016/679 (GDPR).  

1.12 ηνπ Ν. 4624/29.08.2019 (ΦΔΚ 137/Α΄/ 29.08.2019) Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (Δ.Δ.) 

2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27
εο 

Απξηιίνπ 

2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο 

Οδεγίαο (Δ.Δ.) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

27
εο

 Απξηιίνπ 2018 θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. 21054/30-09-2020 Απφθαζε Γηνηθεηή κε ηελ νπνία 

ζπγθξνηήζεθε Δπηηξνπή χληαμεο Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ Αλάδεημε 

Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 

 

3. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 24652/13-11-2020 Απφθαζε Γηνηθεηή έγθξηζεο ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ κε ηε 

δηαδηθαζία «Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ππνβνιήο πξνζθνξψλ» γηα 

ηελ Αλάδεημε Τπεπζχλνπ Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO) ζχκθσλα κε  ηνλ 

2016/679 Γεληθφ Καλνληζκφ γηα ηελ Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (GDPR – 

General Data Protection Regulation), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο γηα ρξνληθή δηάξθεηα ελφο 

έηνπο, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο € 10.000,00 πιένλ ΦΠΑ ή € 12.400,00 

ζπκπ. ΦΠΑ (24%)» 

 

4. Σελ Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ: 6ΓΓΚ46906Δ-6Ρ4 (Αξ. Απ. 

1658/07-12-2020) ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 0439 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
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ΠΡΟΚΑΛΔΙ 

1. Κάζε ελδηαθεξφκελν ππνςήθην νηθνλνκηθφ θνξέα, λα ππνβάιεη έγγξαθε 

πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκκφξθσζεο πξνο ηνλ Γ.Κ.Π.Γ. / Τπεξεζίεο 

Yπεπζχλνπ Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO) ζχκθσλα κε ηνλ 2016/679 Γεληθφ 

Καλνληζκφ γηα ηελ Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (GDPR – General Data 

Protection Regulation), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ρξνληθή δηάξθεηα ελφο έηνπο, 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο €10.000,00 πιένλ ΦΠΑ ή €12.400,00 ζπκπ. 

ΦΠΑ (24%) (CPV: 71241000-9) 

 

2. Ζ Πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηνλ ηζηφηνπν 

ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

3. Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζεο έσο ηελ 

Γεπηέξα 21/12/2020 10:00 π.μ. ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ηελ ίδηα κέξα ζηηο 11:00 π.μ. 

ζηελ Αίζνπζα Γηαγσληζκψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη 

ζηελ Τπεξεζία ΔΚΠΡΟΘΔΜΑ δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε.  

 
4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε ζπιινγή πξνζθνξψλ έρνπλ:  
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν ζα πξέπεη λα 

πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο θαη λα νξηζηεί ν / ε ίδηνο /α σο ΤΠΓ (DPO), δειψλνληαο 

παξάιιεια ηελ Οκάδα Έξγνπ πνπ ζα ηνλ ππνζηεξίδεη ζηα θαζήθνληά ηνπ θαη ζα 

παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ζην πιαίζην ζπκκφξθσζεο κε ηνλ λέν Καλνληζκφ.   

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, απηφ ζα νξίζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ην 

θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ΤΠΓ (DPO) θαη ζα νξηζηεί ζηελ 

Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ) θαη ηελ νκάδα 

έξγνπ πνπ ζα ηνλ πιαηζηψλεη. 

 

Η ομάδα έπγος ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ: 

1. Έλα (1) Ννκηθφ χκβνπιν κε εκπεηξία ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

2. Έλα (1) ζηέιερνο κε εμεηδίθεπζε ζην ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ θαηά  ΔΝ ISO 27001:2013 

θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο , ην νπνίν λα 

είλαη θάηνρνο πηζηνπνίεζεο σο Δπηθεθαιήο Δπηζεσξεηήο πζηεκάησλ 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 27001. 

3. Έλα (1) ζηέιερνο αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο πνπ λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο  DPO 

κε βάζε ην Πξφηππν EN ISO 17024 απφ ζρήκα πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλν 

απφ ην ΔΤΓ Α.Δ.  

Γηα ηελ πξνηεηλφκελε εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ νκάδα έξγνπ, ζα πξέπεη 

λα απνδεηθλχεηαη απφ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ε εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ, γηα ηελ ελαξκφληζε κε ηνλ 

Καλνληζκφ Δ.Δ.  2016/679. 

 

Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα απνδεηθλχνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηα θάησζη πξφηππα: 

 

EN ISO 27001:2013  Αζθάιεηα ηεο πιεξνθνξίαο   
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EN ISO   9001:2008  Γηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο 

EN ISO 14001:2014  Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε 

EN ISO 22301:2012  Business Continuity Plan 

 

Ζ έιιεηςε ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ απφ ηνλ 

δηαγσληζκφ. 

 

5. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ 

ππεξεζηψλ. Σκεκαηηθέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη. 

Πεξηερφκελν πξνζθνξάο: Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κία θαη 

κνλαδηθή πξνζθνξά ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν ζα εκπεξηέρνληαη: 

5.1. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη:  

α) απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ 

ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε απηνχο . 

β) νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαηηζέκελεο ζηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε ηερληθέο απαηηήζεηο θαη  

γ) ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 120 εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

5.2. Σα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Α «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο» πηζηνπνηεηηθά 

βεβαηψζεηο. 

5.3 Σερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζα 

ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή ηνπ επάξθεηα. 

5.4. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε Δπξψ ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο εθηφο ΦΠΑ. Θα πεξηγξάθνληαη νη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ε πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο θαη 

κε ΦΠΑ.  

5.5. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα εθ’ φζνλ θξηζεί ζθφπηκν λα δεηήζεη 

νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ Ν. 4412/16 

ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο: 

I. Απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν 

πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-

κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη 

ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 

ηνπ Ν. 4412/2016. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, άιιν 

ηζνδχλακν έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζε 
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πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν 

ηζνδχλακν έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην 

λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ ή Η.Κ.Δ., γηα ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ ην 

λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ. 

II. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. Δηδηθά γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε. Δπηπξφζζεηα, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη 

ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ζηελ 

νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη 

ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, λα 

θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ 

πξνζσπηθφ. 

III. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηφζν ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ. 

IV. Πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ 

Δπηκειεηήξην.  

 

6. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 3 θαη 
εθφζνλ δελ είλαη δηαηππσκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
επίζεκε κεηάθξαζε. 

• Δγγχεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη. 

• Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο, ην χςνο ηεο 

νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α., ε νπνία ζα 

ηζρχεη δχν (2) κήλεο επηπιένλ ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζεο ησλ ππεξεζηψλ. 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Κ. ΠΑΠΑΑΒΒΑ 

πλεκκέλα:  

Παξάξηεκα Α: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟ ΣΟΝ Γ.Κ.Π.Γ 

/ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (DPO)  

Ο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ δηνξίδεηαη βάζεη επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ θαη ηδίσο βάζεη ηεο εκπεηξίαο  πνπ δηαζέηεη ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ΤΠΓ απαηηνχληαη: 

1. Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

2. Απνδεδεηγκέλε γλψζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηεο 

αζθάιεηαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

3. Να έρεη νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έξγα ζπκκφξθσζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ λένπ 

Καλνληζκνχ 2016/679/ΔΔ ζε θνξείο κε πάλσ απφ 250 άηνκα πξνζσπηθφ  εθ ησλ νπνίσλ 

ην έλα λα ζα είλαη ζε Ννζνθνκείν επί πνηλήο απνθιεηζκνχ.  

4. Να απαξηίδεηαη απφ έλα ηνπιάρηζηνλ άηνκν κε δέθα έηε απνδεδεηγκέλε λνκηθή εκπεηξία 

ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

5. Να απαξηίδεηαη απφ έλα ηνπιάρηζηνλ άηνκν κε δέθα έηε απνδεδεηγκέλε  εκπεηξία 

απνθιεηζηηθά ζε ζέκαηα αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ. 

6. Να έρεη εκπεηξία ζηνλ ρεηξηζκφ ππνζέζεσλ πνπ άπηνληαη ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, ηδίσο επίιπζεο αηηεκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ.  

Καθήκονηα, απμοδιόηηηερ και ςπηπεζίερ πος θα παπέσονηαι από ηον Τπεύθςνο 

Πποζηαζίαρ Γεδομένυν καθ΄ όλη ηη διάπκεια ςλοποίηζηρ ηος έπγος 

Ο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ζα είλαη ππεχζπλνο λα παξαθνινπζεί, επηζεσξεί θαη 

αλαζεσξεί ην χζηεκα Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ πνπ εθαξκφδεη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 2016/679 Καλνληζκνχ. Δπηπιένλ, ζα παξαθνινπζεί ηελ 

εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ πνπ έρεη απνθαζίζεη λα πινπνηήζεη ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή  ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ πνπ έρεη αλαπηχμεη 

θαη ζα ελζσκαηψλεη ζε απηφ φπνηα λέα ή επηθαηξνπνηεκέλε δηαδηθαζία ε νπνία ζα πξνθχπηεη 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Θα αλαιακβάλεη ηηο ελεκεξψζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηηο εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ επηπέδνπ 

πξνζηαζίαο. 

Δηδηθφηεξα, ζηα θαζήθνληα ηνπ Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ πεξηιακβάλνληαη:  

 Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο/Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ GDPR. 

 Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή/Ννζνθνκείν θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

πνπ επεμεξγάδνληαη ή εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
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αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ θαη ηελ 

Δζληθή Ννκνζεζία ζρεηηθά θαη κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη 

ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ην GDPR. 

 Ζ παξνρή θαζνδήγεζεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή  θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

κέηξσλ θαη ηελ απφδεημε ζπκκφξθσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επεμεξγαζία, ηελ εθηίκεζή ηνπο θαη 

ηνλ εληνπηζκφ θαη πξφηαζε πξαθηηθψλ κε  ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ. 

 Ο ζπληνληζκφο ηεο νκάδαο GDPR ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο/ Ννζνθνκείνπ. 

 Ζ αμηνιφγεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο κειέηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηε 

δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα αλακφξθσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηεο 

ραξηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ θαη ξνψλ θαη ηεο αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ θαη ηηο πθηζηάκελεο 

πνιηηηθέο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Ννζνθνκείνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ησλ απνθιίζεσλ απφ ηνλ Γεληθφ 

Καλνληζκφ. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο κε ηνλ Καλνληζκφ ή/ θαη κε άιιεο δηαηάμεηο ηεο Δ.Δ. ή/θαη ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη κε ηηο πνιηηηθέο ηεο  

Δηαηξείαο/Ννζνθνκείνπ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, θαζψο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο εληνιέο  ηεο  Δηαηξείαο Ννζνθνκείνπ 

ηπρφλ εθηεινχλησλ επεμεξγαζία γηα ινγαξηαζκφ ηεο θαη δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ 

ειέγρσλ. 

 Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ πξνο ηελ  Αλαζέηνπζα Αξρή/Ννζνθνκείνπ φζνλ αθνξά ηελ 

εθηίκεζε αληηθηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη έιεγρνο ηεο 

πινπνίεζήο ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ. 

 Ζ ελεκέξσζε (θαη έγγξαθε) ηεο Γηνίθεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Ννζνθνκείν γηα ηνλ 

βαζκφ ζπκκφξθσζεο απηήο κε ηηο επηηαγέο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ. 

 Ζ θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ παξαβίαζεο θαη αλαθνξάο ηνπο πξνο ηελ Αξρή 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (θαη πξνο ηα ππνθείκελα, εθφζνλ απαηηεζεί). 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ Δπνπηηθή Αξρή φπνπ θαη φπνηε απηφ απαηηείηαη.  

Δπίζεο, ν Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ: 

 Θα ελεξγεί σο πξφζσπν επηθνηλσλίαο γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 36 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ) θαη  

 Θα είλαη δηαζέζηκνο, είηε κε θπζηθή παξνπζία ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο/Ννζνθνκείν, γηα ζαξάληα (40) ψξεο ην κήλα θαη΄ ειάρηζηνλ, είηε κέζσ αλνηθηήο 
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ηειεθσληθήο γξακκήο ή άιινπ δηαχινπ επηθνηλσλίαο πνπ ζα εμαζθαιίζεη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή/Ννζνθνκείν, γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ καδί ηνπ γηα 

θάζε δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο. 

Ζ φπνηα επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ απαηηεζεί κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ 

επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη απαξαίηεην, ιφγσ ηεο χπαξμεο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, λα ιάβεη ρψξα ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ, ην νπνίν λα παξέρεη αζθάιεηα ζηνλ 

δηακνηξαζκφ ηεο πιεξνθνξίαο, πιήξε έιεγρν ησλ πξνζβάζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη δηαθάλεηα 

σο πξνο ηνλ παξαιήπηε ηεο εθάζηνηε πιεξνθνξίαο. 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλνχ ρψξνπ επηθνηλσλίαο, κε απφιπην 

έιεγρν πξφζβαζεο θαη αζθάιεηαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη γηα ηελ αζθαιή αληαιιαγή ησλ 

εκπηζηεπηηθψλ εγγξάθσλ πνπ ζα απαηηεζεί λα δηαθηλεζνχλ κέζσ δηαδηθηχνπ ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ ελ ιφγσ πιαηθφξκα πξέπεη λα δίλεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα 

λα αληαιιάζζνπλ εκπηζηεπηηθά θαη θξίζηκα έγγξαθα κε απφιπηε αζθάιεηα, θαζηζηψληαο ηελ 

φιε δηαδηθαζία αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ηαρχηεξε, επθνιφηεξε θαη αζθαιέζηεξε. 

Γιάπκεια ζύμβαζηρ 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί είλαη ελφο (1) έηνπο, δπλάκελε λ΄ αλαλεσζεί ή 

θαη λα θαηαγγειζεί απφ ακθφηεξα ηα κέξε γηα ζπνπδαίν ιφγν. Ζ ζπλνιηθή  

πξνυπνινγηζζείζα  δαπάλε  γηα έλα έηνο 10.000 ζπλ Φ.Π.Α. 
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