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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΑΡΤΑ 6-10-2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   6η ΥΠΕ                                                                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:/οικ. 22174                 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ                                                  

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1                                                          ΠΡΟΣ:             ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Τ.Κ. 47100 –ΑΡΤΑ                                                                     

Τμήμα Οικονομικό 

Γραφείο Προμηθειών 

Πληροφορίες : Τσατσαρώνη Μ.  

                             Βασσιούλα Γ. 

                              Κεπενός Ι. 

Τηλέφωνο  :  2681361128 

E-MAIL: promithies@gnartas.gr 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών 

Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων - Data Protection Officer (DPO). 
 

Έχοντας υπόψη:. 

1. Το αρ. 118 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 50 και 53 του ν. 4782/2021. 

2. Την αριθ. 33/16-09-2021 (θέμα  έκτακτο 4ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί έγκρισης 
τεχνικών προδιαγραφών και έγκρισης της Απευθείας Ανάθεσης κατ’ εφαρμογή  των διατάξεων του 
αρ. 118 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρα 50 και 53 του ν. 4782/2021 για 
Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων –Data Protection Officer (DPO , 
συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ για ένα έτος. 

3. Η αριθ. 34/29-09-2021 (θέμα  έκτακτο 6ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί ορισμού 
επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης 

4. Την υπ’ αρ.21154/24-09-2021 απόφαση δέσμευσης πίστωσης για το Γ. Ν. Άρτας με ΑΔΑ: 
61204690ΒΒ-ΝΞΩ 

 

        Παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας, έως την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 

12:00, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία ή δια εκπροσώπου), 

στην διεύθυνση:  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 1 

Τ.Κ 47100  - ΑΡΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1ος 
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H ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 21-10-2021 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 10η ΠΡΩΪΝΗ ΣΤΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.  

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί με τα άρθρα 50 

και 53 του Ν. 4782/2021, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

 

1. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του 

οικονομικού φορέα  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου για τη μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού από Δημόσιες Συμβάσεις , που σχετίζεται με ποινικές καταδίκες, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.  

[Η υποχρέωση προσκόμισης αφορά τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις), τους διαχειριστές στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και  

Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).  

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.]  

3. Φορολογική ενημερότητα.  

4. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).  

[Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 

διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε περίπτωση 

φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.]  

Επίσης σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσκομίσετε στην τασσόμενη προθεσμία τα δικαιολογητικά 

(3) και (5) δύνασθε να καταθέσετε Υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύεστε ότι θα τα προσκομίσετε 

εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης (ισχύει για τον covid 19)  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ο ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συμμόρφωσης του 

Νοσοκομείου με τον Κανονισμό κατάλληλα καταρτισμένο και φυσικό πρόσωπο προκειμένου να 

αναλάβει τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO). O DPO θα πρέπει ως 
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επαγγελματικά προσόντα να διαθέτει τα ακόλουθα: (α) Δίπλωμα ή πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής του 

κλάδου της Πληροφορικής ή Πτυχίο Νομικής κατ΄ελάχιστο (β) πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 

Γλώσσας και (γ) εμπειρία στον τομέα των πρακτικών και των πολιτικών περί προστασίας δεδομένων με 

συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) παρόμοιο έργο.  

Ο DPO θα παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών/διαδικασιών Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων που έχουν αναπτυχθεί για την Συμμόρφωση του ΓΝΑ με τον Κανονισμό. Θα αναθεωρεί και 

θα βελτιώνει τις πρακτικές αυτές, θα επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις αντίκτυπου (DPIA) και θα δημιουργεί 

καινούριες , πάντα σε συνεργασία με την Ομάδα έργου και την Διοίκηση του Νοσοκομείου όπου κριθεί 

απαραίτητο.  

Θα είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του 

Νοσοκομείου καθώς και για τις εσωτερικές επιθεωρήσεις με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου βαθμού 

συμμόρφωσης του Νοσοκομείου στον κανονισμό.  

Θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία στο Νοσοκομείο όποτε κριθεί αναγκαίο από την πλευρά του 

Νοσοκομείου καθώς και σε περιπτώσεις απόλυτης και έκτακτης ανάγκης καθόλη την διάρκεια της 

Σύμβασης.  

Θα συνεργάζεται άμεσα με την Διοίκηση, την Ομάδα έργου και το Τμήμα Πληροφορικής και 

Οργάνωσης του Νοσοκομείου με όλους τους πρόσφορους τρόπους.  

Το κόστος της συγκεκριμένης δαπάνης για την διάρκεια των δώδεκα μηνών της ετήσιας 

Σύμβασης ανέρχεται στο ύψος των 6.000,00 συν ΦΠΑ. 

 

         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

              ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
1) INTERACTIVE OE 

Ειρήνης και Δρίζη 1, Κοζάνη, 50100 

ΑΦΜ: 099497895 

210 300 3921 

info@gdprsimorfosi.gr, info@interactive.gr 

 

2) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΚΕ «KEYCERT» 

Εγνατίας 1, Θεσσαλονίκη, 54630 

ΑΦΜ: 998848879 

210 7243760 

info@keycert.net  

 

3) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ &ΣΙΑ Α.Ε. «KnR» 

Πανεπιστημίου 59, Αθήνα ΤΚ 10564 

ΑΦΜ: 997938212 

210 323 2531 

info@knr.gr  
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