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ΘΕΜΑ  ΑΙΣΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
Ζχοντασ υπόψθ 
1. Τισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν 

1.1. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

1.2. του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 
1.3. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» 
1.4. του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
1.5. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Ρρομικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Ρε.Σ.Υ. και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007). 
1.6. Του Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ". 
1.7. Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ Νομικϊν προςϊπων και 

Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα". 
1.8. Τισ διατάξεισ του Ν.4782/9-3-2021(Φ.Ε.Κ.36/Α/9-3-2021),’’Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ 
διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία’’ 

2. τθν με αρ. 37/20-05-2021 (κζμα 9ο), απόφαςθ ΔΣ ζγκριςθσ του πίνακα προγραμματιςμοφ διαχειριςτικοφ ζτουσ 2021 και πιςτϊςεισ 2022 
3. τθν με αρ. 52/22-10-2021 απόφαςθ ΔΣ κζμα 13

ο
 (ΑΔΑ: 6ΘΥ24690ΒΟ-ΞΝ4) του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί ζγκριςθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ 

για τθν «ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟΝ ΝΕΟ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε/Ε 2016/679 (GDPR) ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» (CPV: 72322000-8) ςτο Γ. Ν. Άμφιςςασ 

4. τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ, καταχωρικθκε με α/α 1782/26-10-2021 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν 
Ρλθρωμισ ΑΔΑ: Ω1ΨΘ4690ΒΟ-4Φ3. 

5. Τισ άμεςεσ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ  

Προςκαλοφμε 
Πλουσ, όςουσ ενδιαφζρονται να κατακζςουν προςφορά για τθν «ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΘ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε/Ε 2016/679 (GDPR) ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ» (CPV: 72322000-8) 
ςτο Γ. Ν. Άμφιςςασ, 9.000,00€ ςυμπ. ΦΠΑ 24%, για δφο (2) ζτθ (4.500,00€ ςυμπ. ΦΠΑ 24% κατ’ ζτοσ) και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
πλζον Συμφζρουςα από Οικονομικι άποψθ Ρροςφορά Αποκλειςτικά Βάςθ τθσ Τιμισ. 
 
Οι απαιτιςεισ και οι ανάγκεσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περιγράφονται ςτθν παροφςα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ) 
Η Πρόςκλθςθ κα λάβει δθμοςιότθτα ςτο ΚΗΜΔΗ, ΔΙΑΤΓΕΙΑ, site 5

θσ
 ΤΠΕ και site Γ. Ν. Άμφιςςασ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ ςτισ 16/11/2021 θμζρα Σρίτθ και ϊρα 10.00 από τθν αρμόδια επιτροπι. 
Η τελευταία μζρα υποβολισ προςφορϊν είναι θ προθγοφμενθ τθσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, θ 15/11/2021 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 
14.00 
Οι προςφορζσ κα αποςτζλλονται με email ςτο log1@gnamfissas.gr , όπου κα πρωτοκολλείται το κυρίωσ ςϊμα του email με ευκφνθ του 
αρμοδίου υπαλλιλου  (ΡΟΣΟΧΘ!!! θ οικονομικι προςφορά πρζπει να είναι ςε μορφι ςυμπιεςμζνου & κρυπτογραφθμζνου φακζλου), και 
κα περιλαμβάνουν: 

1. Ηλεκτρονικόσ Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει: 

1.1. Ραραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ 
1.2. Να δθλϊνεται ότι, ο προςφζρων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ 
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1.3.  Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το 
(Ραράρτθμα II) 

Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ: 

Θ θμερομθνία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν (δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ).  

Για τισ περιπτϊςεισ (γ) και (δ), τθν υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν :  

 οι διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ των εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και των προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)   
 ο Ρρόεδροσ ι ο Διευκφνοντασ Σφμβουλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (Α.Ε.)   
 ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τουσ Συνεταιριςμοφσ. 
 ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου. 
 Κάκε μζλοσ ςε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ. 

1.4. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου  
1.5. Αντίγραφο φορολογικισ ενθμερότθτασ  
1.6. Αντίγραφο αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ 
1.7. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ: 

α) Για τα φυςικά πρόςωπα να προςκομιςτεί Ζναρξθ Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και οι μεταβολζσ  
του. 

β) Κάκε ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, όπωσ το ιςχφον καταςτατικό, κατά περίπτωςθ, Φ.Ε.Κ., ι 
επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του καταςτατικοφ. Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν, ο Ρρόεδροσ και ο 
διευκφνων Σφμβουλοσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν µε 
τθν υπογραφι τουσ, το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό 
αναλόγωσ µε τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου, πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ από το ΓΕΜΗ, 
το οποίο να ζχει εκδοκεί τισ τελευταίεσ 30 θμζρεσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι να προςκομιςτεί ςτα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ 
του διαγωνιςμοφ. 

2. Ηλεκτρονικόσ Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», με ςαφι τεχνικι περιγραφι (Παράρτθμα Ι)  
3. Ηλεκτρονικόσ Φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά. 

 Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει: 
 τθν προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΡΑ 
 το ποςοςτό του ΦΡΑ 
 τον κωδικό και τθν τιμι του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν τθσ ΕΡΥ 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ κα πρζπει να είναι μικρότερεσ ι ίςεσ τθσ τιμισ Ραρατθρθτθρίου. Σε περίπτωςθ που το προςφερόμενο είδοσ δεν 
περιλαμβάνεται ςτο Ραρατθρθτιριο Τιμϊν ι δεν υπάρχει πλιρθσ αντιςτοιχία των τεχνικϊν του χαρακτθριςτικϊν με κανζνα από τα είδθ του 
Ραρατθρθτθρίου, αυτό πρζπει επίςθσ να δθλϊνεται ρθτά. 
Για αποςτολι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δθμιουργείτε αρχείο ςε μορφι pdf. Ρροχπόκεςθ είναι να ζχετε τθν εφαρμογι 7-Zip ι παρόμοια. 
Με δεξί κλικ ςτο φάκελο επιλζγεται 7-Zip -> Ρροςκικθ ςε αρχείο ςυμπίεςθσ… Στο παράκυρο που κα εμφανιςτεί, υπάρχει ζνα πλαίςιο ςτθ 
μζςθ και δεξιά με το όνομα Κρυπτογράφθςθ. Εκεί κα ειςάγεται 2 φορζσ τον κωδικό πρόςβαςθσ (πρζπει να είναι διαφορετικόσ για κάκε ςασ 
προςφορά) του ςυμπιεςμζνου αρχείου και ςτθ ςυνζχεια, πατϊντασ ΟΚ, κα δθμιουργθκεί ζνα ςυμπιεςμζνο και κρυπτογραφθμζνο αρχείο. 
(ΡΟΣΟΧΘ!!! Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΗΘΤΘΘΕΙ με νζο email, ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ & 
ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΘΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ)  
 
 

– Ο – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΥΙΑ 

 

 
_____________ 

κ.α.α. 

ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I (ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ) 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΟΥ  

Το Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ επεξεργάηεται πλθκϊρα δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και πλθροφορίεσ (ςε θλεκτρονικά ι/και 
φυςικά αρχεία) που μποροφν να ταυτοποιιςουν φυςικά πρόςωπα (αςκενείσ, εργαηομζνουσ, ςυνεργάτεσ, προμθκευτζσ κ.ά.).  

Αντικείμενο του παρόντοσ Ζργου είναι θ εναρμόνιςθ του Νοςοκομείου με τισ απαιτιςεισ Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν 
Δεδομζνων ΕΕ 679/2016 (GDPR) και θ παροχι υπθρεςιϊν Data Protection Officer (DPO).  

Σκοπόσ είναι θ αναγνϊριςθ των τεχνολογικϊν και οργανωτικϊν αναγκϊν του Νοςοκομείου και θ κάλυψι τουσ με τθν υλοποίθςθ των 
αντίςτοιχων μζτρων για τθν διαμόρφωςθ ςυνεχοφσ ςυμμόρφωςισ τθσ ςτισ απαιτιςεισ του GDPR.  

Το ζργο κα αφορά ςε όλεσ τισ λειτουργικζσ Μονάδεσ του Νοςοκομείου, οι οποίεσ διαχειρίηονται προςωπικά δεδομζνα:   

• Τμιματα πρωτοβάκμιασ φροντίδασ, όπωσ Τμιμα Επειγόντων Ρεριςτατικϊν, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία  

• Τμιματα δευτεροβάκμιασ φροντίδασ, όπωσ Κλινικζσ Ρακολογικοφ και Χειρουργικοφ τομζα, Χειρουργεία, ειδικζσ Μονάδεσ (Μονάδα 
Εντατικισ Θεραπείασ, Μονάδα Εμφραγμάτων, Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ, Μονάδα Εγκαυμάτων), Διατομεακά Τμιματα κλπ.  

• Εργαςτιρια του Εργαςτθριακοφ Τομζα   

• Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ, όπωσ Γραφείο Κίνθςθσ, Λογιςτιριο Αςκενϊν, Τμιμα Ρροςωπικοφ, Γραμματείεσ κλπ.   

• Τμιμα Ρλθροφορικισ   

Αναλυτικά το ζργο κα περιλαμβάνει:  

ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩN  

Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ξεκινάει θ περίοδοσ υποςτιριξθσ του ςυνόλου των διαδικαςιϊν ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του GDPR, θ οποία 
κα ζχει χρονικι διάρκεια ίςθ με 1 ζτοσ. Τα βαςικά πακζτα εργαςιϊν που κα περιλαμβάνουν οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ είναι τα ακόλουκα:  

● Ρλιρεισ και ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ ΥΡΔ (DPO): Θα ορίςει ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ τον (εξωτερικό) ΥΡΔ ο οποίοσ κα 
ςυμμετζχει/ςυντονίηει τισ εργαςίεσ τθσ ομάδασ των ΥΡΔ του Νοςοκομείου  

● Επιπρόςκετεσ υπθρεςίεσ ςυμμόρφωςθσ και εναρμόνιςθσ με το GDPR: Οι υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν το ςφνολο των εργαςιϊν 
τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ απαιτείται να παράςχει, για να αντιμετωπιςτοφν όλεσ οι οργανωτικζσ αλλαγζσ που πρόκειται να 
λάβουν χϊρα κατά τθν περίοδο υποςτιριξθσ.  

Αντικείμενο 

 Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO) ενθμερϊνει και ςυμβουλεφει τον Υπεφκυνο Επεξεργαςίασ ι τον εκτελοφντα τθν 
επεξεργαςία και του εργαηόμενουσ που επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα, για τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τον 
Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων (GDPR) ςχετικά με τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων. 

 Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO) παρακολουκεί τθ ςυμμόρφωςθ με τον παρόντα Κανονιςμό ςχετικά με τθν προςταςία 
δεδομζνων και με τισ πολιτικζσ του Υπεφκυνου Επεξεργαςίασ ι του Εκτελοφντοσ τθν Επεξεργαςία ςε ςχζςθ με τθν προςταςία των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ανάκεςθσ αρμοδιοτιτων, τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ, και τθσ 
κατάρτιςθσ των υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςτισ πράξεισ επεξεργαςίασ και των ςχετικϊν ελζγχων.  

 Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO) παρζχει ςυμβουλζσ, όταν ηθτείται, όςον αφορά τθν εκτίμθςθ αντικτφπου ςχετικά με τθν 
προςταςία των δεδομζνων  – εκτίμθςθ των επιπτϊςεων των ςχεδιαηόμενων πράξεων επεξεργαςίασ ςτθν προςταςία δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμφωνα με το άρκρο 35.  

 Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO) ςυνεργάηεται με τθν εποπτικι αρχι.  

 Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO) ενεργεί ωσ ςθμείο επικοινωνίασ για τθν εποπτικι αρχι για ηθτιματα που ςχετίηονται με 
τθν με τθν επεξεργαςία, περιλαμβανομζνθσ τθσ προθγοφμενθσ διαβοφλευςθσ που αναφζρεται ςτο άρκρο 36 και πραγματοποιεί 
διαβουλεφςεισ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, για οποιοδιποτε άλλο κζμα. 

 Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO) ςυνεργάηεται με τθν εποπτικι αρχι και ζχει δικαίωμα ςτον ζλεγχο των προςωπικϊν 
δεδομζνων των υπθρεςιϊν για τθ διερεφνθςθ περιπτϊςεων που άπτονται τθσ προςταςίασ δεδομζνων.  

 Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO) λαμβάνει δεόντωσ υπόψθ τον κίνδυνο που 
ςυνδζεται με τισ πράξεισ επεξεργαςίασ, ςυνεκτιμϊντασ τθ φφςθ, το πεδίο εφαρμογισ, το πλαίςιο και τουσ ςκοποφσ επεξεργαςίασ. 

 Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO) επικεωρεί τθν τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων διαδικαςιϊν, προκειμζνου να εκπλθρϊνεται θ 
ςυμμόρφωςθ του Νοςοκομείου ςτο Νομικό και λειτουργικό πλαίςιο, το οποίο ζχει οριςτεί κατά τθ διαδικαςία τθσ εναρμόνιςθσ.  

 Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO) δεςμεφεται από τθν τιρθςθ του απορριτου θ τθσ εμπιςτευτικότθτασ ςχετικά με τθν 
εκτζλεςθ των κακθκόντων του, ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ελλθνικοφ Κράτουσ. 
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 Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO) λογοδοτεί απευκείασ ςτθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου και αποτελεί το πρϊτο ςθμείο 
επαφισ με το υποκείμενο των δεδομζνων. 

 Ο Υπεφκυνοσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO) αφότου αναλάβει κακικοντα, κα πρζπει να ζχει μεριμνιςει και για τον αναπλθρωτι του. 

Ραραδοτζα: 

 Επικαιροποίθςθ των πολιτικϊν, εντφπων και διαδικαςιϊν ςυμμόρφωςθσ με τον Κανονιςμό 

 Ραράδοςθ τριμθνιαίασ ζκκεςθσ ςυμμόρφωςθσ ςτθν οποία κα αναλφεται ο βακμόσ ςυμμόρφωςθσ του Νοςοκομείου με τα 
προαπαιτοφμενα του Κανονιςμοφ. 

 Εκπαίδευςθ των κακ’ υπόδειξθ ςτελεχϊν του Νοςοκομείου αναφορικά με τον Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων (ΕΕ) 
2016/679. 

 Υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν ςε κζματα που άπτονται ςτο Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων μζςω 
γνωμοδοτιςεων.  

Β. ΑΡΑΑΙΤΘΤΑ ΡΟΣΟΝΤΑ 

Πλεσ οι προτάςεισ είναι απαραίτθτο να βαςίηονται και να λαμβάνουν υπόψθ εκτόσ από τον Κανονιςμό Γενικισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων 
(GDPR), το υφιςτάμενο Ελλθνικό Νομοκετικό Ρλαίςιο (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ νομολογίασ), τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για το GDPR που 
δθμοςιεφονται από τθν Ομάδα Εργαςίασ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων του Άρκρου 29 (WP 29), τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, γνωμοδοτιςεισ 
και αποφάςεισ τθσ Ελλθνικισ Αρχισ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (κακϊσ και τισ κατά περίπτωςθ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ι 
αποφάςεισ άλλων Ευρωπαϊκϊν Αρχϊν Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων) και τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα.  

          Επίςθσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να: 

1. υλοποιεί ι να ζχει υλοποιιςει 3 ζργα  ςε αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ (Δθμόςια Νοςοκομεία). Επιπλζον, κα πρζπει να περιζχεται 
ςτθν προςφορά λίςτα με πλθροφορίεσ  για παρόμοια ζργα  υλοποίθςθσ GDPR. 

2. ζχει 2ετι εμπειρία ςτθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν ςε δθμόςιουσ οργανιςμοφσ 
υγείασ. 

3. Διακζτει ομάδα ζργου θ οποία κα αποτελείται από τουλάχιςτον ζναν: 

 Ριςτοποιθμζνο Υπεφκυνο Ρροςταςίασ Δεδομζνων που κατζχει αντίςτοιχθ κζςθ τουλάχιςτον ςε 3 Δθμόςια Νοςοκομεία 

 Αναπλθρωτι Υπεφκυνο Ρροςταςίασ Δεδομζνων που κατζχει αντίςτοιχθ κζςθ τουλάχιςτον ςε 3 Δθμόςια Νοςοκομεία 

 Εξειδικευμζνο νομικό με γνϊςθ και εμπειρία των πρακτικϊν περί Ρροςταςίασ και Διαχείριςθσ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων ςτο πλαίςιο 
υλοποίθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ. Να αποτελεί ι να ζχει αποτελζςει μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου ςε ζνα τουλάχιςτον παρόμοια ζργα. 

 Εξειδικευμζνο επιςτιμονα Ρλθροφορικισ με γνϊςθ και 3ετι εμπειρία τθσ αςφαλοφσ διαχείριςθσ δεδομζνων μζςω πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων ςε φορζα παροχισ υγείασ. Να αποτελεί ι να ζχει αποτελζςει μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου ςε ζνα (1) τουλάχιςτον παρόμοιο 
ζργο. 

 Ριςτοποιθμζνο διαχειριςτι κινδφνων. 

 Τα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου μποροφν να καλφπτουν παραπάνω τθσ μιασ ιδιότθτασ.  
Για το λόγο αυτό, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει, μαηί με τθν τεχνικι του προςφορά, τα αναλυτικά βιογραφικά των 
ςτελεχϊν που κα απαρτίςουν τθν ομάδα ζργου του και τα αντίςτοιχα ζγγραφα τεκμθρίωςθσ.   

Θ εμπειρία και θ υλοποίθςθ των ζργων από τον Ανάδοχο κα πρζπει να τεκμθριϊνεται με Βεβαίωςθ από τον πελάτθ, ι αντίςτοιχθ Σφμβαςθ 
Ζργου ι πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να δθλϊςει και να διακζτει τα μζςα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και αςφάλειασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν: 

 Να δθλϊςει και να διακζτει ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ και πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001:2015, με πεδίο εφαρμογισ τθν 
παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και εκπαίδευςθσ, τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμμόρφωςθσ με τον Κανονιςμό GDPR και τθν 
παροχι υπθρεςιϊν Υπευκφνου Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (DPO). 

Να δθλϊςει και να διακζτει ςφςτθμα διαχείριςθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν και πιςτοποίθςθ κατά ISO 27001:2013, με πεδίο εφαρμογισ τθν 
παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και εκπαίδευςθσ, τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμμόρφωςθσ με τον Κανονιςμό GDPR και τθν παροχι 
υπθρεςιϊν Υπευκφνου Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων (DPO).   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II (ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ) 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν 
(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΡΟΣ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ 

Ο – Θ Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:   

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Θμερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:  Τθλ:  

Θμερ/νια ζκδοςθσ Ταυτότθτασ :  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Θλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail):  

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι 
μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου: 
α) ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθσ διακιρυξθσ …………………………. 

β) Ζχω εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ μου όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) προσ ςτουσ φορείσ 
που είμαι υπόχρεοσ και ςτθν πλθρωμι φόρων και τελϊν όςον αφορά τισ φορολογικζσ μου υποχρεϊςεισ. 

γ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ.1 του άρκρου 73 του Ν. 
4412/2016,δθλαδι για:i) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (EE L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), ii) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται, ςτο 
άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (EE L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο 
εκνικό δίκαιο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου, iii) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.2803/2000 (Αϋ 48), iv) τρομοκρατικά εγκλιματα ι 
εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 22.6.2002, ς.3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, v) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, 
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), vi) 
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και 
για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

δ) δεν ζχω καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ μου δραςτθριότθτασ και διαγωγισ, ι 
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 
χρεωκοπίασ. 

ε) δεν τελϊ ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ 

ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ, διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι 
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου ι ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. 
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η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     ………………………………..   με πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα. 
 

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν και τθν παροχι των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ 
και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν. 

κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεση αντικατάςταςι του με νζο, που να πλθροί τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ 
που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ. 

ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ που ιςχφουν ςτον τόπο όπου 
πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ. 

ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και 
δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου . 

 
ιβ)το ΦΕΚ ι καταςτατικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ είναι   ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ιγ) το ΦΕΚ ι καταςτατικό νόμιμισ εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ είναι (4)  ………………………………………………………………………….. 
 

 
Ημερομθνία:       /        /            

Ο – Η Δθλ. 
 

(Τπογραφι) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ. 
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον 
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 
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