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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ   Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ 

Α/Α: 19 / 2022 
 

«Ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) για την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» με τον «Γενικό 
Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (General Data Protection 

Regulation) - GDPR της Ε.Ε. 2016/679, για ένα (1) έτος (CPV 79417000-0), 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)». 

 
 

 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το Ν.Δ 496/1974 «Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (Φ.Ε.Κ Α΄204/19.07.2074), 

2.   Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχων των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

3.  Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας του 
Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ256/02.11.2001) όπως ισχύει σήμερα, 

4. Το Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ31/Α/01/03/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο 
Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις», 
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5.  Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/26.03.2014), «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (ΦΕΚ145/τεύχος Α΄), 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 147/08-08-2016),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄ 171) «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 
147)», 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 143/28-6-2014), 

9. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

10. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» ( ΦΕΚ Α΄ 120/29-05-2013), 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 204/15-9-2011), 

12. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄112/13-7-2010), 

13. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
Α’ 134 /18-6-2007), 

14. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), 

15. Το Ν.3846/(ΦΕΚ 66Α΄/ 11-05-2010),άρθρο 24 που αφορά τροποποιήσεις 
σχετικών άρθρων του Ν. 3580/07, 

16. Το άρθρο 662 του Αστικού Κώδικα «Ασφάλεια και υγιεινή των χώρων 
εργασίας», 

17. Το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ  137/Α/29-08-2019), Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις. 

18. την υπ΄αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 79492 απόφαση, ΦΕΚ 1102 Υ.Ο.Δ.Δ/23.12.2021, 
σχετικά με το διορισμό Διοικητή στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», αρμοδιότητας της 1ης 
Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
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19. Την υπ’ αριθμ. 5η /31.01.2022, ΘΕΜΑ 13ο, [ΑΔΑ: ΕΜΒΟ4690Ω8-ΙΑ2] 
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

20.  Την υπ’ αριθμ. 31η/15.07.2022, ΘΕΜΑ: 16,ο [ΑΔΑ: 94Φ546908-ΠΥΠ] 
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  

21. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία ανέρχεται 
έως του ποσού των 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα 
καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Γ.Ν.Α.«ΛΑΪΚΟ»,  KAE 
0439α,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 287/2022 - 04/03/2022,  [ΑΔΑ: 
6ΜΦΙ4690Ω8-76Ρ]  Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων. 

 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ ΑΛ Ε Ι 
 

1.Κάθε ενδιαφερόμενο υποψήφιο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη 
σφραγισμένη προσφορά για την παροχή των υπηρεσιών του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ 
της παρούσης, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για την 
υπ’ αριθμ. 19/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη 
αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (DPO) για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» με τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων» (General Data Protection Regulation) - GDPR της Ε.Ε. 
2016/679, για ένα (1) έτος (CPV 79417000-0), συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή)», στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Νοσοκομείου 
μέχρι την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00 μ.μ.  

Οι προσφορές που υποβάλλονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται 
υπ’ όψη.  
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 213.20.61.778 ή 213.20.61.369. 
 
2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

3.Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

Βασικός στόχος της παρούσας είναι η κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου σε 
υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» με 
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τον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data 
Protection Regulation) - GDPR της Ε.Ε. 2016/679», ειδικότερα η λήψη πλήρους και 
ολοκληρωμένης Συμβουλευτικής Υποστήριξης. 
 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για 
την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας εισήγησης. 
Επιτροπή Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής ,που 
θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη / παρακολούθηση της εκτέλεσης και 
παραλαβής των υπηρεσιών της Σύμβασης από τον Ανάδοχο. 
Ανάδοχος: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την 
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται 
στην παρούσα πρόκληση. 
Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η 
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης στον Ανάδοχο. 
Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» που ανήκει στην 
1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ. 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ

ΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔ
Α 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΑΙΤΟΥΜ
ΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Φ.Π.Α
. 

24% 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

90560009 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ
Σ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ
ΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
/ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ

ΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞ

ΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣ
ΙΕΣ 1 12.000,00 € 

2.880,0
0 € 

14.880,00 € 
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ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Τρόπος σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε 
πρωτότυπο από τους ενδιαφερόμενους, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο. 

Στοιχεία Φακέλου Προσφοράς: Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 

1.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

1.2. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ήτοι «Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ», 

1.3. Το αντικείμενο της πρόσκλησης, 

1.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 
προσφορών), 

1.5. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα, 

Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, 
θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη Γραμματεία». 

2.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μία και μοναδική προσφορά σε 
κλειστό φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους 
και σφραγισμένους φακέλους: 

 2.1. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία:  

2.1.1. Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 
του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν.1599/1986, στην οποία 
αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς 
και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και 
στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι :  

 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για 
τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα 
άρθρα 73 και 74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί 
φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του 
Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.  

 Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία 
(Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία).  

 Έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα.  
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 Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 
ανεπιφύλακτη γνώση.  

 Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του 
διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει 
διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα ή ότι κατέχει πιστοποιητικό 
δικαστικής φερεγγυότητας.  

 Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από 
τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της 
επαγγελματικής του δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.  

 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.  

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 
οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή 
ακύρωση της Πρόσκλησης.  

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης 
της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.  

 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.  

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την 
απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού 
(ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας 
Πρόσκλησης. 

 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 
2.1.2. Τεχνική προσφορά στην οποία: 

 α) θα αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις απαιτούμενες 
τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής,  

β) τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α΄ «Τεχνικές Προδιαγραφές» πιστοποιητικά.  
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2.2. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  που θα περιλαμβάνει 
(πρωτότυπο και αντίγραφο) την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, 
σφραγισμένη και υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή, επί ποινή αποκλεισμού, με τη 
συμπλήρωση του Πίνακα του Παραρτήματος Β, που αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας.  

Επισημαίνεται  ότι η προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς θα 
εκφράζεται σε ευρώ. 

 Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.  

 Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός Φ.Π.Α. 
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται 
δεκτές.  

 Στο φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην 
περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του να καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με 
την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας του παρατηρητηρίου τιμών της 
ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό 
ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει η υπηρεσία 
καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία 
της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης). 

2.3. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» με τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 

I. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 
1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,όπως δηλώθηκε σχετικά κατά την 
υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση. Απόσπασμα ποινικού 
μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται για 
τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ή των 
προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή 
ελέγχου σε αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι 
νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 
Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
Το εν λόγω δικαιολογητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. 

II. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
/ μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
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οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του 
κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Ειδικά για 
την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση.  

III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
- μέλους ή χώρας και για τους οικονομικούς φορείς που είναι 
εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το 
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για 
την περίπτωση της εκκαθάρισης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή  υπό 
αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν 
προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε 
εκκαθάριση.  
Τα παραπάνω αποδεικτικά (IΙ και ΙΙΙ) πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την 
ημερομηνία κατάθεσής του άλλως στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει εκδοθεί τρεις (3) 
μήνες πριν την υποβολή του. 

IV. Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων τα πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της 
ένωσης.    
 

Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και η Οικονομική Προσφορά που 
θα κατατεθούν θα είναι ενυπόγραφες. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται 
άκυρες. 

• Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία της πρόσκλησης και όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα 
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 

• Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή 
τους, η τάξη και η σειρά των όρων της πρόσκλησης. Οι απαντήσεις σε όλα τα 
ερωτήματα πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της 
Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από 
τη συνέχεια της αξιολόγησης. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά την λήξη 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
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• Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της 
διαδικασίας, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, 
με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή 
εμμέσως, τους όρους της παρούσας. 

Η προσφορά και όλα τα στοιχεία – έγγραφα που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν 
σε δύο (2) αντίτυπα: 

Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.  

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν 
να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Παραδοτέα / Χρονοδιάγραμμα 

Για την παροχή της υπηρεσίας θα συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4412/16 (ΦΕΚ147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών», όπως ισχύουν. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντός των χρονικών ορίων 
που παρέχονται στον προμηθευτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16.  

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Ισχύς Προσφορών 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (60) εξήντα ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 
Νοσοκομείου. 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» 

Αγίου Θωμά 17, Τ.Κ.: 11527, Γουδή, 
Τμήμα Γραμματείας / Πρωτόκολλο 

 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Από: 22η/07/2022, ημέρα Παρασκευή 
Έως: 05η/08/2022, ημέρα Παρασκευή 

μέχρι τις 15:00μ.μ. 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Τμήμα Προμηθειών 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

08/08/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
12:00π.μ. 
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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 05η/08/2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στο ισόγειο του 
κεντρικού κτηρίου, στο Τμήμα Γραμματείας / Πρωτόκολλο. Η ημερομηνία και η 
ώρα υποβολής των προσφορών θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο, από το 
πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται 
με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, όμως, με την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της 
καθοριζόμενης, από την παρούσα, προθεσμία υποβολής των προσφορών. 
Προσφορές που θα υποβληθούν ή θα περιέλθουν στην Υπηρεσία, μετά την 
καθοριζόμενη, από την παρούσα, ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 08α/08/2022, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 12:00π.μ., στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«ΛΑΪΚΟ», το οποίο ευρίσκεται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου, ενώπιον της 
Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης της Πρόσκλησης, που θα συγκροτηθεί, με 
Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, ειδικά για το σκοπό αυτό. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν όλα τα 
προαναφερόμενα προσόντα. 

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΣΟΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:  

1. Έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Νοσοκομείο, είναι μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου του, είναι συγγενείς των ανωτέρω εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και 
δευτέρου βαθμού.  

2. Έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική 
διαχείριση ή άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις εθνικές 
νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.  

3. Αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

4. Έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, με 
απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου.  

5. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.  

6. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των 
φόρων και τελών, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.  
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7. Έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελίδα 5 μελών της Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215 ). 

  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»  που εδρεύει στην Αγ. Θωμά 17, Τ.Κ. 11527, Γουδή, Αθήνα. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στην παρούσα Πρόσκληση, από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Διενέργειας / 
Αξιολόγησης, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με  Διοικητική Πράξη της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος, με μονομερές 
δικαίωμα του Νοσοκομείου την παράταση της σύμβασης για ένα ακόμη 
έτος, με την προϋπόθεση ικανοποιητικής ανταπόκρισης του Υπευθύνου 
Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (DPO)  στα καθήκοντά του. 

 Στον υποψήφιο  που θα κατακυρωθεί η υπηρεσία, το νοσοκομείο 
αποστέλλει σχετική ανακοίνωση / πρόσκληση για την υπογραφή 
σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με 
βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος και την Προσφορά του υποψηφίου, θα διέπεται από το 
Ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόμενο της παρούσης. 

 Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης 
(την ίδια ημέρα και πριν την υπογραφή), να προσκομίσει στο νοσοκομείο 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, η οποία να 
καλύπτει σε ποσοστό το 4% της εκτιμώμενης αξίας της κατακυρωθείσας 
προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης 
πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της 
στην Τράπεζα.  Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
προμήθειας ενεργείται με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον 
Ανάδοχο, μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. 
Σημειωτέον ότι, οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να 
προβλέπουν, ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

 Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, 
μετά την κατάθεση σχετικού πρακτικού προόδου των εργασιών από την 
ορισθείσα Επιτροπή Παραλαβής. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, με έκδοση του σχετικού εντάλματος 
πληρωμής εντός δύο μηνών. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα 
οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις 
προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που 
παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και 
αποδίδονται αρμοδίως. 
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 α ) Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για 
την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από 
αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι 
οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016. 

 
 

 

                                                                               Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

                                  

                                                                                         ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΡΟΪΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθούν στις επόμενες σελίδες: 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) 

«Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΙΚΟ» επεξεργάζεται πληθώρα δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και πληροφορίες (σε ηλεκτρονικά ή/και φυσικά 
αρχεία) που μπορούν να ταυτοποιήσουν φυσικά πρόσωπα (ασθενείς, εργαζομένους, 
συνεργάτες, προμηθευτές κ.ά.). 

Αντικείμενο του παρόντος Έργου είναι η εναρμόνιση του Νοσοκομείου με τις 
απαιτήσεις Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 
679/2016 (GDPR) και η παροχή υπηρεσιών Data Protection Officer (DPO). 

Σκοπός είναι η αναγνώριση των τεχνολογικών και οργανωτικών αναγκών του 
Νοσοκομείου και η κάλυψή τους με την υλοποίηση των αντίστοιχων μέτρων για την 
διαμόρφωση συνεχούς συμμόρφωσής της στις απαιτήσεις του GDPR. 

Το έργο θα αφορά σε όλες τις λειτουργικές Μονάδες του Νοσοκομείου, οι οποίες 
διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα: 

• Τμήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπως Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, 
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 

• Τμήματα δευτεροβάθμιας φροντίδας, όπως Κλινικές Παθολογικού και 
Χειρουργικού τομέα, Χειρουργεία, ειδικές Μονάδες (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 
Μονάδα Εμφραγμάτων, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού), Διατομεακά Τμήματα κλπ. 

• Εργαστήρια του Εργαστηριακού Τομέα 

• Διοικητικές Υπηρεσίες, όπως Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, Τμήμα 
Προσωπικού, Γραμματείες κλπ. 

• Τμήμα Πληροφορικής 

Αναλυτικά το έργο θα περιλαμβάνει: 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩN 

Με την υπογραφή της σύμβασης, ξεκινάει η περίοδος υποστήριξης του συνόλου των 
διαδικασιών στο πλαίσιο εφαρμογής του GDPR, η οποία θα έχει χρονική διάρκεια 
ίση με 1 έτος. Τα βασικά πακέτα εργασιών που θα περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες 
υποστήριξης είναι τα ακόλουθα: 

● Πλήρεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ΥΠΔ (DPO): Θα ορίσει ο υποψήφιος 
ανάδοχος τον (εξωτερικό) ΥΠΔ ο οποίος θα συμμετέχει/συντονίζει τις εργασίες της 
ομάδας των ΥΠΔ του ΦΟΡΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 
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● Επιπρόσθετες υπηρεσίες συμμόρφωσης και εναρμόνισης με το GDPR: Οι υπηρεσίες 
αυτές περιλαμβάνουν το σύνολο των εργασιών τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος 
απαιτείται να παράσχει, για να αντιμετωπιστούν όλες οι οργανωτικές αλλαγές που 
πρόκειται να λάβουν χώρα κατά την περίοδο υποστήριξης. 

Αντικείμενο 

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ενημερώνει και συμβουλεύει το ΓΝΑ 
«Λαϊκό», τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και τους 
εργαζόμενους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, για τις υποχρεώσεις τους 
που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) σχετικά 
με την προστασία προσωπικών δεδομένων  και κάθε άλλη νομοθεσία για την 
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) παρακολουθεί τη συμμόρφωση και 
την τήρηση των διατάξεων του Ν.4624/2019 και κάθε άλλης νομοθεσίας σχετικά με 
την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή του 
Εκτελούντος την Επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της 
ευαισθητοποίησης, και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις 
πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων. 

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) παρέχει συμβουλές, όσον αφορά την 
εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων – εκτίμηση των 
επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και παρακολουθεί την υλοποίηση της σύμφωνα με το άρθρο 
65. 

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) συνεργάζεται με την αρμόδια 
εποπτική αρχή. 

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) ενεργεί ως σημείο επαφής για την 
αρμόδια  εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, 
περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 67, 
τη συμβουλεύεται και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για 
οποιοδήποτε άλλο θέμα. 

●Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) συνεργάζεται με την αρμόδια 
εποπτική αρχή και έχει δικαίωμα στον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων των 
υπηρεσιών για τη διερεύνηση περιπτώσεων που άπτονται της προστασίας 
δεδομένων. 

● Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 
(DPO) λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις 
επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους 
σκοπούς επεξεργασίας. 
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● Ο ΥΠΔ μπορεί να εκτελεί και άλλα καθήκοντα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο 
εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζουν ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν 
οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων.  

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) επιθεωρεί την τήρηση των 
συμφωνηθέντων διαδικασιών, προκειμένου να εκπληρώνεται η συμμόρφωση του 
Νοσοκομείου στο Νομικό και λειτουργικό πλαίσιο, το οποίο έχει οριστεί κατά τη 
διαδικασία της εναρμόνισης. 

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) δεσμεύεται από την τήρηση του 
απορρήτου η της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους. 

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) λογοδοτεί απευθείας στη Διοίκηση 
του Νοσοκομείου και αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής με το υποκείμενο των 
δεδομένων. 

● Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) αφότου αναλάβει καθήκοντα, θα 
πρέπει να έχει μεριμνήσει και για τον αναπληρωτή του. 

Παραδοτέα: 

● Επικαιροποίηση των πολιτικών, εντύπων και διαδικασιών συμμόρφωσης με τον 
Κανονισμό 

● Παράδοση τριμηνιαίας έκθεσης συμμόρφωσης στην οποία θα αναλύεται ο βαθμός 
συμμόρφωσης του Νοσοκομείου με τα προαπαιτούμενα του Κανονισμού, ή έκτακτα 
εφόσον κριθεί. 

● Δια ζώσης εκπαίδευση (εάν το επιτρέπουν οι επιδημιολογικές συνθήκες) των καθ’ 
υπόδειξη στελεχών του Νοσοκομείου αναφορικά με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, η οποία πρέπει να διεξαχθεί κατά τη 
διάρκεια του πρώτου τριμήνου της σύμβασης. 

● Υποστήριξη των υπηρεσιών σε θέματα που άπτονται στο Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω γνωμοδοτήσεων. 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Όλες οι προτάσεις είναι απαραίτητο να βασίζονται και να λαμβάνουν υπόψη εκτός 
από τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), το υφιστάμενο 
Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένης της νομολογίας), τις 
κατευθυντήριες γραμμές για το GDPR που δημοσιεύονται από την Ομάδα Εργασίας 
για την Προστασία Δεδομένων του Άρθρου 29 (WP 29), τις κατευθυντήριες οδηγίες, 
συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, γνωμοδοτήσεις και 
αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (καθώς και 
τις κατά περίπτωση κατευθυντήριες γραμμές ή αποφάσεις άλλων Ευρωπαϊκών 
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Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και τις βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα. 

Επίσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να: 

1. υλοποιεί ή να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον 3 έργα σε αντίστοιχους οργανισμούς 
(Δημόσια Νοσοκομεία). Επιπλέον, θα πρέπει να περιέχεται στην προσφορά λίστα με 
πληροφορίες για παρόμοια έργα υλοποίησης GDPR 

2. Διαθέτει ομάδα έργου η οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον έναν: 

 Πιστοποιημένο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που κατέχει αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον σε 3 Δημόσια Νοσοκομεία 
 Αναπληρωτή Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που κατέχει αντίστοιχη θέση 
τουλάχιστον σε 3 Δημόσια Νοσοκομεία 
 Εξειδικευμένο νομικό με γνώση και εμπειρία των πρακτικών περί Προστασίας 
και  Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο υλοποίησης της 
συμμόρφωσης. Να αποτελεί ή να έχει αποτελέσει μέλος της ομάδας έργου σε τρία (3) 
τουλάχιστον παρόμοια έργα, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον να είναι σε δημόσιο 
νοσοκομείο. 
 Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή με 3ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα 
ελεγκτικά-συμβουλευτικά σε Δημόσια Νοσοκομεία και εμπειρία ως προς τη 
συμμόρφωσή τους με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) . Να 
αποτελεί ή να έχει αποτελέσει μέλος της ομάδας έργου σε ένα (1) τουλάχιστον 
παρόμοιο έργο. 
 Εξειδικευμένο επιστήμονα Πληροφορικής με γνώση και 5ετή εμπειρία της 
ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων μέσω πληροφοριακών συστημάτων σε φορέα 
παροχής υγείας. 
Να αποτελεί ή να έχει αποτελέσει μέλος της ομάδας έργου σε ένα (1) τουλάχιστον 
παρόμοιο έργο. 
  Πιστοποιημένο διαχειριστή κινδύνων (risk officer) κατά CRMA, που να είναι 
ορισμένος risk officer σε έναν τουλάχιστον οργανισμό και ορισμένος DPO σε ένα 
Δημόσιο Νοσοκομείο. 
 Τα μέλη της ομάδας έργου μπορούν να καλύπτουν παραπάνω της μιας 
ιδιότητας. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει, μαζί 
με την τεχνική του προσφορά, τα αναλυτικά βιογραφικά των στελεχών που θα 
απαρτίσουν την ομάδα έργου του και τα αντίστοιχα έγγραφα τεκμηρίωσης, που θα 
πιστοποιούν την επιστημονική γνώση, εμπειρία και κατάρτιση στα γνωστικά 
αντικείμενα: 
 Οργάνωσης 
 Ασφάλειας πληροφοριών 
 Νομικό 
 Τεχνολογικό. 
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Η εμπειρία και η υλοποίηση των έργων από τον Ανάδοχο θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται με Βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον πελάτη ή πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει και να διαθέτει τα μέσα διασφάλισης 
ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών: 

 Να δηλώσει και να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας και πιστοποίηση 
κατά ISO 9001:2015 ή νεότερο, με πεδίο εφαρμογής την παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών και εκπαίδευσης, την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης με τον 
Κανονισμό GDPR και την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (DPO). 
 Να δηλώσει και να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και 
πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013 ή νεότερο, με πεδίο εφαρμογής την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης, την παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης 
με τον Κανονισμό GDPR και την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (DPO).»                                                                                   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Επωνυμία εταιρίας  

Έδρα   

ΑΦΜ  

Όνομα προσφέροντος  

Στοιχεία επικοινωνίας  

Διάρκεια ισχύος 
προσφοράς 

60 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού 

Υπογραφή   

Σφραγίδα   

 

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση 
του παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

α/
α 

Προσφερόμε
νο  

είδος 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 

Μερικ
ό 

Σύνολο 
(πλέον 
ΦΠΑ) 

Ποσοστό 
ΦΠΑ 

Σύνολο 
δαπάνης 
με ΦΠΑ 

Κωδικός 
Παρατηρητηρίο

υ Τιμών (αν 
υπάρχει) 

1 
Περιγραφή 
……………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ’  
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με 
όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ. ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνίαα) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 
σύμβασης) 
ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4 Όπως υποσημείωση 3. 
5Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016. 
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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