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 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (DPO SUPPORT) 

(Δ01.2019)   
 
Σν Ν.Π.Ι.Γ. Γεληθφ Ννζνθνκείν ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ θαηφπηλ ηεο ππ’αξ. 535/28.03.2019/Θ.11 απφθαζεο ηνπ Γ.. ζε 
ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΔΔ/2016/679) θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηνπο Τ.Π.Γ. ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Γ.Κ.Π.Γ.. θαη αθνχ έρεη νινθιεξψζεη 
ην έξγν ηεο ραξηνγξάθεζεο ζην λνζνθνκείν, αλαξηά πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάζεζε 
θαζεθφλησλ παξνρήο ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ππνζηήξημε ΤΠΓ/DPO SUPPORT) 
κε ζχκβαζε έξγνπ γηα έλα έηνο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο  γηα αθφκε έλα (1) έηνο κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ. 
 
ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 
ηελ πξφζθιεζε κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ κπνξνχλ κε πξφηαζή ηνπο λα νξίζνπλ ην 
θπζηθφ πξφζσπν εθείλνπ πνπ ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ Τ.Π.Γ. (D.P.O.). Ο ππνςήθηνο εθφζνλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν 
κπνξεί λα δειψζεη φηη πιαηζηψλεηαη απφ ζπλεξγάηεο θπζηθά πξφζσπα. 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη (θπζηθά πξφζσπα ή ν εθπξφζσπνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή ην ππνδεηθλπφκελν απφ ην 
λνκηθφ πξφζσπν άηνκν σο D.P.O.), ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ ηα παξαθάησ αλαθεξφκελα πξνζφληα: 
 

 Δπαγγεικαηηθά πξνζφληα, ηδίσο βάζεη ηεο εκπεηξνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ πεξί 

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη βάζεη ηεο ηθαλφηεηαο εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 39 ηνπ ΓΚΠΓ. 

 Πηπρίν ΑΔΙ Ννκηθήο ρνιήο ή αληίζηνηρν ηίηιν ζπνπδψλ ηεο Αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ 

Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο. 

 Άδεηα Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο εθφζνλ απηή πξνβιέπεηαη αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ. 

 Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ PROFICIENCY CERTIFICATE ή αληίζηνηρνπ 

πηπρίνπ). 

 Αλεπηπγκέλεο γλψζεηο Η/Τ (απνδεηθλπφκελεο κε: α) πηζηνπνηεηηθφ ECDL ή ΑΚΣΑ ή ηζνδχλακν ή β) κε ηίηινπο 

ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή/θαη κεηαπηπρηαθνχο, Παλεπηζηεκηαθήο ή/θαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή 

βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηηπρψο ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ 

καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη’ επηινγή, Πιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ). 

 Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηνηρεία (βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ζπκβάζεηο, πηζηνπνηεηηθά), ηα 

νπνία ζα ζπλεθηηκεζνχλ θαη ζα απνδεηθλχνπλ: 

1. Σελ εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή γλψζε θαη εκπεηξνγλσζία ησλ πξαθηηθψλ πεξί πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ θαη ηεο ηθαλφηεηαο εθπιήξσζεο ησλ θαζεθφλησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Γ.Κ.Π.Γ. ζην πιαίζην 

ζπκκφξθσζεο θαη πινπνίεζεο απηνχ θαζψο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ σο Τ.Π.Γ. ζε νπνηνδήπνηε νξγαληζκφ. 

2. Σε γλψζε ηνπ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη εηδηθφηεξα ησλ δηνηθεηηθψλ θαλφλσλ πνπ ηνλ δηέπνπλ θαζψο θαη ηελ εκπεηξία 

ηνπ σο Τ.Π.Γ. ζε θνξείο πγείαο (Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ). 

     

 
Δθφζνλ ν ππνςήθηνο (θπζηθφ πξφζσπν ή ν εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ην άηνκν πνπ απηφ ζα ππνδείμεη θαη 
ζα νξηζηεί θαη Τ.Π.Γ.), δειψζεη φηη πιαηζηψλεηαη απφ ζπλεξγάηεο θπζηθά πξφζσπα γηα ηελ αξηηφηεξε θαη ηαρχηεξε 
παξνρή ςπηπεζιών, ζα πξέπεη, γηα ιφγνπο ζαθήλεηαο θαη νξγάλσζεο θαη πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπνχλ θαη 
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ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, λα αλαθέξεη ζηελ αίηεζή ηνπ (ζηελ ηερληθή πξνζθνξά) ζαθψο ηνλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο 
ζηα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζα δειψζεη, ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ απηψλ θαη ηελ εκπεηξνγλσζία ηνπο ζηηο πξαθηηθέο 
πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σα ελ ιφγσ θπζηθά πξφζσπα (πνπ απνηεινχλ ηελ νξγαλσκέλε 
νκάδα ηνπ ππνςεθίνπ) είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαη εθείλνη θάηνρνη πηπρίνπ ΑΔΙ (Ννκηθήο ρνιήο ή ρνιήο Μεραληθψλ 
Πιεξνθνξηθήο). 
 
Δπιζημαίνεηαι όηι: 

 Όια ηα πξνζθνκηδόκελα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη πξωηόηππα ή επηθπξωκέλα αληίγξαθα ηωλ 

πξωηνηύπωλ ή επθξηλή θωηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθωλα κε ην Ν.4250/26.3.2014. 

 Τα μελόγιωζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπξωκέλα από ην 

Υπνπξγείν Εμωηεξηθώλ ή από επίζεκν κεηαθξαζηηθό γξαθείν ή από δηθεγόξν. Σηα αιιοδαπά δεκόζηα 

έγγραθα θαη δηθαηοιογεηηθά εθαρκόδεηαη ε Σσλζήθε ηες Χάγες, ηες 5.10.1961, ποσ θσρώζεθε κε ηο Ν. 1497/1984 

(Α 188). Πξνζθνκίδνληαη πξωηόηππα ή επηθπξωκέλα αληίγξαθα ή επθξηλή θωηναληίγξαθα απηώλ, 

ζύκθωλα κε ηνπο Ν.4250/26.3.2014 θαη Ν.4306/2019. 

 Οη αηηήζεηο/ππεύζπλεο δειώζεηο πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόκελν, άιιωο επηθέξνπλ 

θπξώζεηο. Δελ απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

 

ην λνζνθνκείν έρεη νινθιεξσζεί ην έξγν ηεο ραξηνγξάθεζεο (G.D.P.R.) θαη ν ππνςήθηνο πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα 
νξηζηεί ΤΠΓ ζα έρεη ηα αθφινπζα θαζήθνληα, ζχκθσλα κε ηνλ ΓΚΠΓ:  
 
1. Θα ζπκκεηέρεη δεφλησο θαη εγθαίξσο ζηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Θα έρεη εμνπζία πξφζβαζεο ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 
θαη ζε πξάμεηο επεμεξγαζίαο θαη εγθαηαζηάζεηο ζρεηηθψλ ππνδνκψλ γηα ηελ νξζή ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Γελ 
ζα ιακβάλεη εληνιέο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Θα δεζκεχεηαη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ θαη ηεο 
εκπηζηεπηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

2. Σα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ ΤΠΓ γηα θάζε δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 
δεδνκέλσλ ηνπο πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη κε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. 
 
3. Δπηπιένλ, ν ΤΠΓ ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα θαζήθνληα: 

(α) ζα ελεκεξψλεη θαη ζπκβνπιεχεη γξαπηψο ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία θαη 
ηνπο ππαιιήινπο πνπ επεμεξγάδνληαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία δεδνκέλσλ, 

(β) ζα παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη κε ηηο πνιηηηθέο 
ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ :ηεο πξφηαζεο αλακφξθσζεο δηαδηθαζηψλ, ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηεο 
ραξηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ θαη ξνψλ θαη ηεο αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ 
ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο, θαη ηεο δηελέξγεηαο ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ,  

(γ) ζα παξέρεη ζπκβνπιέο  φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε αληηθηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη 
παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζή ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ,  

 (δ) ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ζα ελεξγεί σο πξφζσπν 
επηθνηλσλίαο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα γηα ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
επεμεξγαζία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεγνχκελεο δηαβνχιεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 36 ηνπ Γεληθνχ 
Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, θαη πξαγκαηνπνηεί δηαβνπιεχζεηο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα νπνηνδήπνηε 
άιιν ζέκα ζπλδέεηαη κε ηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο, ζπλεθηηκψληαο ηε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη ηνπο 
ζθνπνχο επεμεξγαζίαο. 

ε) ζα ελεκεξψλεη γξαπηψο, κεληαία ηελ Γεληθε Γ/λζε, γηα ηελ πνξεία ησλ ηηζέκελσλ πξνο απηφλ δεηεκάησλ. 
 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΔΠΙΛΟΓΗ 

Α. Οη ελδηαθεξφκελνη – ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έλαλ θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα πεξηιακβάλεη:  
1) Σεσνική πξνζθνξά, απφ ηελ νπνία  ζα πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζε ζηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο θαη  ζα 
πξνζθνκίδνληαη φια ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο (θαη ησλ ηπρφλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ ηεο νκάδαο ηνπ) ζχκθσλα κε ην σο άλσ άξζξν 1ν.  



 2) Πιήξεο βιογπαθικό ζημείυμα (ηνπ ππνςεθίνπ θαη  φισλ ησλ ηπρφλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ 
νκάδα ηνπ).  
3) Αίηηζη, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνπλ: α) όηη έτοσλ ιάβεη πιήρως γλώζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο  β) ππφδεημε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ζα νξηζηεί αλαπιεξσηήο ΤΠΓ θαη ησλ ινηπψλ θπζηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ απνηεινχλ ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ θαη  γ) ηελ εηήζηα προ ΦΠΑ ακοηβή  πνπ επηζπκνχλ, 
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζπλνιηθφο ελδεηθηηθφο εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 8.065,52 € 
ρσξίο ην ΦΠΑ κεληαίσο γηα δψδεθα κήλεο γηα ηελ ππεξεζία ππνζηήξημεο DPO, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα Αίηεζεο θαη 
Οικονομικήρ Πποζθοπάρ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄. 
Β. Αηηήζεηο πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ επαξθή ηεθκεξίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ άξζξνπ 1νπ ή πνπ θαζνξίδνπλ ακνηβή 
εθηφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απνξξίπηνληαη.  
Γ. Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ ςποτήθιο κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη θξηηεξίσλ: 
   

1 

Δμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή γλψζε  ησλ πξαθηηθψλ πεξί πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο 

δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ  Γ.Κ.Π.Γ. Δκπεηξία ηνπ Τ.Π.Γ. ζε νπνηνδήπνηε 

νξγαληζκφ. 

Κπιηήπιο 1 με ζςνηελεζηή βαπύηηηαρ (1) 40% 

2 

Γλψζε ηνπ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη εηδηθφηεξα ησλ δηνηθεηηθψλ θαλφλσλ πνπ ηνλ δηέπνπλ – 

Δκπεηξία σο Τ.Π.Γ. ζε θνξείο πγείαο (Γεκφζην ή Ιδησηηθφ) 

Κπιηήπιο 2 με ζςνηελεζηή βαπύηηηαρ (2) 60% 

 

Γ. Βαθμολόγηζη και καηάηαξη πποζθοπών  

Η βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο 

φινη νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.   

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.  

Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί 

ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ 

βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν :  

U = ζ1ρΚ1 + ζ2ρΚ2 +……+ζλρΚλ 

Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο 

φπνπο θαη πξνυπνζέζεηο  ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαηά ηα πξνεγνχκελα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

θαηαηάζεη ηηο πξνζθνξέο ζε πγθξηηηθφ Πίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ: 

Β=0,75*(UT/UMAX) + 0,25* (BMIN/BK) 

Όπνπ: 

Β= ν ηειηθφο βαζκφο ηεο πξνζθνξάο 

UT= ν βαζκφο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ 

UMAX= ν βαζκφο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ηεο θαιχηεξεο ηερληθήο πξνζθνξάο 



ΒΚ= ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ΒΜΙΝ= ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

Η πξψηε ζην ζπγθξηηηθφ πίλαθα θαηάηαμεο, δειαδή ε πξνζθνξά εθείλε κε ην κεγαιχηεξν βαζκφ Β, ζεσξείηαη ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

 

4. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  – ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ  

 

 Η απνζθξάγηζε γίλεηαη ζε έλα (1) ζηάδην κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

 4.1 Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, 

κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη ηερληθέο  πξνζθνξέο. 

    4.2. Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη 

πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. Διέγρεηαη πξσηίζησο ε πιεξφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. Καηφπηλ αμηνινγνχληαη  νη ηερληθέο πξνζθνξέο  ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο 

ηεο δηαθήξπμεο, ιακβάλνληαο ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία. ηε ζπλέρεηα, απνζθξαγίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη νη θάθεινη 

ησλ νηθνλνκηθψλ  πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεηαη ζπγθξηηηθφο πίλαθαο θαηάηαμεο πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηνλ καζεκαηηθφ 

ηχπν ηεο παξαγξάθνπ 3.Γ ηνπ άξζξνπ 3νπ ηεο παξνχζαο.   

Πξνζθνξά ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζπλεπψο δελ θαιχπηεη ηηο  απαηηήζεηο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, απνξξίπηεηαη θαη δελ αμηνινγείηαη νηθνλνκηθά. 

    4.3. Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν.Θ. "ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ", ε 

νπνία θνηλoπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

 Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 

ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. 

           Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο πνπ 
επηιέρζεθε  λα θαηαζέζεη: 

 Απόζπαζμα ποινικού μηηπώος έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ έρεη θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. (Θα πξέπεη λα 

θαηαηεζεί απφ ην ζύνολο ηυν θςζικών πποζώπυν πνπ ηπρφλ απαξηίδνπλ ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ). 

 Πιζηοποιηηικό πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) 

θαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Πιζηοποιηηικό πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Αποδεικηικά έγγπαθα νομιμοποίηζηρ ηνπ πξνζθέξνληνο, ήηνη  Φσηναληίγξαθν ηεο έλαξμεο επηηεδεχκαηνο 

απφ   ηελ   αληίζηνηρε    Γεκφζηα   Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο. 

 Αζθάλιζη επαγγελμαηικού κινδύνος (αζηική εςθύνη ένανηι ηπίηυν). 

 Δγγςηηική επιζηολή θαιήο εθηέιεζεο αμίαο 5% ζηε ζπκβαηηθή ηηκή πξν ΦΠΑ. 

 Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ.  ηε ζπλέρεηα, ζα 

απνζηαιεί ζηνλ αλάδνρν ε ζρεηηθή ζχκβαζε. 

 

5.ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη έλα (1) έηνο θαη δχλαηαη λα παξαηαζεί, γηα έλα (1) αθφκε έηνο ην κέγηζην, κε ηε 
ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

 

6.ΑΠΑΥΟΛΗΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΓΑΙΑ 

Ο ζπκβαζηνχρνο (θαη ε ηπρφλ νξγαλσκέλε νκάδα απηνχ) πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ππνγξάςεη ζχκβαζε ζα παξέρεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ εληφο θαη εθηφο ησλ δνκψλ ηνπ Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ςπηπεζιών ν ζπκβαζηνχρνο θαη 

ε ηπρφλ ππάξρνπζα νκάδα ηνπ έρνπλ πιήξε πξφζβαζε ζηηο δνκέο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηηο 07.00’-20.00’ θάζε 



εξγάζηκε εκέξα ηεο εβδνκάδαο. Η Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζα παξέρεη εηδηθφ ρψξν γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ Τ.Π.Γ.. 

Ο ΤΠΓ ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεί ηνπιάρηζηνλ 10 επηζθέςεηο κεληαίσο ζην ρψξν απηφ γηα ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, δηάξθεηαο φρη κηθξφηεξεο ησλ 6 πιήξσλ σξψλ (έθαζηεο) ζε πξσηλή θαη εξγάζηκε ψξα θαη λα παξέρεη 

ζπκβνπιέο ηειεθσληθά ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φπνηε απηφ δεηεζεί. Οη εκέξεο θαη νη ψξεο ησλ επηζθέςεσλ 

ζα ζπκθσλεζνχλ κε ηελ Γεληθή Γ.λζε ηνπ λνζνθνκείνπ. Ο ζπκβαζηνχρνο ΤΠΓ ζα ζπλεξγάδεηαη άκεζα κε φινπο ηνπο 

Γηεπζπληέο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε. Λνγνδνηεί  ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή  θαη  ζην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

7.ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ -  ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ 

7.1. Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα,  πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη θάζε άιιν   

ζρεηηθφ έγγξαθν ή ζηνηρείν πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν ΤΠΓ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

7.2. Ο ζπκβαζηνχρνο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, δελ απνθαιχπηεη 

θακία πιεξνθνξία πνπ ηνπ δφζεθε, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία ή έγγξαθα ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε ζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ.  

7.3. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα 

απαηηήζεη: α) ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο ηνπ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςεη, ζπλεπεία ηεο θνηλνπνηήζεσο 

εγγξάθσλ – ζηνηρείσλ,  ζε ηξίηνπο θαη β) ηελ άκεζε θαη ζην δηελεθέο παχζε θνηλνπνίεζεο εγγξάθσλ – 

ζηνηρείσλ, ζε ηξίηνπο, ζην κέιινλ. 

7.4. Ο ζπκβαζηνχρνο, κε θαλέλα ηξφπν, δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο, ζρεηηδφκελεο κε ηελ ελ γέλεη 

θαηάζηαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

7.5. Ο ζπκβαζηνχρνο δεζκεχεηαη απφ ηελ ηήξεζε απνξξήηνπ θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, επζπλφκελνο θαη γηα ηπρφλ ζπλαθείο παξαβάζεηο ησλ κειψλ ηεο νξγαλσκέλεο νκάδαο ηνπ 

(εθφζνλ έρεη ηέηνηα) θαηά ηνλ ΓΚΠΓ. 

  
8.ΑΜΟΙΒΗ – ΠΛΗΡΧΜΔ – ΔΙΦΟΡΔ 

 Η ακνηβή ηνπ ΤΠΓ γηα ηελ άζθεζε θαη δηεθπεξαίσζε ησλ σο άλσ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ θαζνξίδεηαη 

ζην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ζηελ αίηεζή ηνπ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζε απηφλ ηζφπνζα 

κεληαίσο. Σα πνζά απηά ησλ κεληαίσλ απνιαβψλ  δελ επηδέρνληαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ή αλαπξνζαξκνγή 

γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

 ηελ σο άλσ ακνηβή επίζεο ζα πεξηιακβάλνληαη νη θάζε θχζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, νη νπνίεο βαξχλνπλ 

απνθιεηζηηθά ηνλ ζπκβαζηνχρν, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε ηπρφλ έμνδα (εηζηηήξηα, κεηαθηλήζεηο, εθπαηδεχζεηο θ.ά). 

 Η κεληαία ακνηβή ζα θαηαηίζεηαη, θαηά ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα θάζε κήλα, ζε ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο πνπ 

ζα ππνδείμεη κε πξψην δηθαηνχρν ηνλ ζπκβαζηνχρν, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ ππεξεζία 

εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα θάζε πιεξσκή/θαηάζεζε είλαη ε πξνζθφκηζε λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ(π.ρ. 

ηηκνινγίνπ ή απφδεημεο παξνρήο ππεξεζηψλ θ.ά.) θαη πηζηνπνηεηηθψλ ζε ηζρχ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλνδεπφκελσλ θάζε 

θνξά απφ έγγξαθε Βεβαίσζε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ γηα ην ζρεηηθφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, κεηά ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ζην Γ.  ηνπ λνζνθνκείνπ, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ή ηνλ γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ λνζνθνκείνπ.  

 ε θάζε πιεξσκή παξαθξαηνχληαη  νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. 

 Ο ΦΠΑ ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

 

  
9.ΚΤΡΧΔΙ 

 Ο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, 
θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 



 Με απφθαζε Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απφ απηή, εθφζνλ δελ νινθιήξσζε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν.  

 Δάλ ν αλάδνρνο δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο ηνπ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχκβαζεο, ην 
Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη ειεχζεξα λα πξνζιάβεη ηξίην αλάδνρν κε ειεχζεξε ηηκή θαη ζα δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απφ 
ηνλ έθπησην αλάδνρν ηελ ηπρφλ πξνθχπηνπζα δηαθνξά ηηκήο παξάιιεια κε ηελ αμίσζή ηνπ γηα θαηάπησζε 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ππέξ απηνχ.  

 ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε επηβάιινληαη κε 
απφθαζε Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, 
αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 218 ηνπ Ν.4412/2016.   

 
Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηελ ιζηοζελίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(www.papageorgiou-hospital.gr) θαη ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ...  
 
Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να καηαθέζοςν ηον Φάκελό ηοςρ, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 

επθξηλψο ν ηίηινο θαη ν α/α ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο,ζηο Γπαθείο Ππομηθειών ηος Νοζοκομείος 
έυρ ηελ ψξα 11.00 ηηρ 28  Μαφος 2019, ημέπα Σπίηη. 
Ημεπομηνία αποζθπάγιζηρ ηυν Φακέλυν: ημέπα Σπίηη,  28 Μαφος 2019 και ώπα 11:30,  από απμόδια επιηποπή η 
οποία θα αξιολογήζει και ηιρ πποζθοπέρ.         

        
 
 
 
                                                                                                     Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
 
 
                           ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ 

 
  

http://www.papageorgiou-hospital.gr/


(Αποηειεί αλαπόζπαζηο ηκήκα ηες σπ.αρ. Δ01.2019  πρόζθιεζες εθδήιωζες ελδηαθέροληος.) 
 

Παπάπηημα  Α΄:  ΤΠΌΓΔΙΓΜΑ  ΑΙΣΗΗ  &  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

Ο κάηυθι ςπογεγγπαμένορ …………………………………………………………………………………………….…, 
δηλώνυ ςπεύθςνα όηι:  
 
α) έρσ  ιάβεη πιήξσο γλψζε θαη ζπκθσλψ  κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
 
β) ην  θπζηθφ πξφζσπν  πνπ ζα νξηζηεί αλαπιεξσηήο ΤΠΓ   νλνκάδεηαη: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 
 
γ)  ηα  θπζηθά  πξφζσπα  πνπ  απαξηίδνπλ ηελ νκάδα εξγαζίαο, γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ είλαη:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….  
δ) ε εηήζηα  πξνζθεξφκελε ακνηβή αλαιπηηθά είλαη ε εμήο: 

 

Α/Α ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΔΣΗΙΟ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

ΑΞΙΑ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΥΧΡΙ ΦΠΑ 

1 
 Για ηην ςπηπεζία ςποζηήπιξηρ DPO 

 
(ΔΣΗΙΑ ΑΜΟΙΒΗ) 

8.064,52   

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΙ  ΦΠΑ  8.064,52 
 

ΤΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24% 10.000,00 
 

 
 
 

- Ο  - 
Γειψλ 

 
 

(ππνγξαθή  θαη  ζθξαγίδα) 

 
 
 

 
 

 
 

  

 

 


