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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ με αριθ. 1042 

 
Έχοντας  υπόψη: 

1. Tις διατάξεις του Ν.3329/2005 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από 
τον Ν. 3370/2005 και τον Ν. 3527/2007.  

2. Την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.2764/16-01-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας περί 
διορισμού του Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, 
αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 65/τ.ΥΟΔΔ/31-01-2020 όπως 
διορθώθηκε με το ΦΕΚ 108/ τ.ΥΟΔΔ /14-02-2020). 

3. Την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.2403/15-01-2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας περί 
διορισμού του Αναπληρωτή Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
“ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ’’, με αρμοδιότητα στην οργανική Μονάδα Έδρας “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, 
αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 31/τ.ΥΟΔΔ/17-01-2020). 

4. Το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 679/2016 (General 
Data Protection Regulation-GDPR), με υποχρεωτική και άμεση εφαρμογή από τις 25-5-
2018, που αφορά κάθε είδους επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αυτομαποιημένη 
ή μη, εισάγοντας μια σειρά διαδικασιών και υποχρεώσεων, η παραβίαση των οποίων 
μπορεί να προκαλέσει την επιβολή σημαντικών κυρώσεων. 

5. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 4η/23-2-
2022 συνεδρίαση του (Θέμα έκτακτο 10ο) (ΑΔΑ: 6ΡΙ3469067-Γ6Λ), σχετικά με την 
διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση των υπηρεσιών DPO στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών δεδομένων 
(CPV: 72322000-8), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για 
ένα (1) επιπλέον έτος συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 37.200,00 € (15.000,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και 18.600,00 € με Φ.Π.Α. 24% για ένα έτος), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 118, του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις τεχνικές 
προδιαγραφές όπως αυτές κατατέθηκαν με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26666/15.6.2021 
έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και εγκρίθηκαν με την 
απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 20η /7.7.2021 
(ΑΔΑ:ΩΞΣΚ469067-0ΗΞ) συνεδρίασή του (θέμα έκτακτο 3ο). 
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6. Την υπ’ αριθμ. 71/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (22PROC010466432) 
για την ανάθεση των υπηρεσιών DPO στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (CPV: 72322000-8), για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% 
διαμορφώνεται σε 37.200,00 € (15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 18.600,00 € με Φ.Π.Α. 
24% για ένα έτος), με ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 04-05-2022 και 
ώρα 10η πρωινή. 

7. Την από 03-05-2022 (αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγράφου 21365/04-05-2022) αίτηση 
ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΧΟΣ Δ. – ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ Α. ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά του Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ,  η οποία επιδόθηκε 
με Δικαστικό Επιμελητή στις 03-05-2022 και ώρα  16.00΄. Με την εν λόγω αίτηση 
αιτείται την ακύρωση της  υπ΄αριθμ. 71/2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

8. Τις δύο  (2) προσφορές που κατατέθηκαν. 
9. Την υπ΄αριθμ.: 968/04-05-2022 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 

ΩΖΚΡ469067-28Π) με την οποία αποφασίστηκε η αναβολή αποσφράγισης των 
προσφορών της υπ’ αριθμ. 71/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
(22PROC010466432) για την ανάθεση των υπηρεσιών DPO στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (CPV: 72322000-8), για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος 
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 
24% διαμορφώνεται σε 37.200,00 € (15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 18.600,00 € με 
Φ.Π.Α. 24% για ένα έτος), έως την ολοκλήρωση της εξέτασης της από 03-05-2022 
(αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγράφου 21365/04-05-2022) αίτησης ακύρωσης της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΖΑΧΟΣ Δ. – ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

10. Το υπ΄άριθμ. πρωτ.: 22012/5-5-2022 έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο 
κοινοποιήθηκε στην επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών η ανωτέρω αίτηση 
ακύρωσης. 

11. Το υπ΄αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγράφου : 22714/10-5-2022, έγγραφο της επιτροπής 
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών. 

12. Την υπ΄αριθμ.: ΑΝ33/3-05-2022 αίτηση αναστολής (αριθ.πρωτ.εισ.εγγρ.21808/05-05-
2022) που κατέθεσε η εταιρεία «ΖΑΧΟΣ Δ. – ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

13. Το γεγονός ότι: 
α. το Νοσοκομείο μας προχώρησε στη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
ανάθεση των υπηρεσιών DPO στο πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (CPV: 72322000-8), κατά τις διατάξεις του άρθρου 
54 «Τεχνικές προδιαγραφές» του Ν. 4412/2016, με τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 
κατατέθηκαν με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26666/15.6.2021 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης 
τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες  εγκρίθηκαν με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 20η /7.7.2021 (ΑΔΑ:ΩΞΣΚ469067-0ΗΞ) συνεδρίασή 
του (θέμα έκτακτο 3ο). 
β. Σε συνέχεια της υποβληθείσας αίτησης αναστολής της εταιρείας «ΖΑΧΟΣ Δ. – 
ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κρίνεται σκόπιμο, για τη 
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διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης του διαγωνισμού, η επανεξέταση των τεχνικών 
προδιαγραφών αυτού. 

14. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 

  α. Την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αριθμ. 71/2022 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (22PROC010466432) για την ανάθεση των υπηρεσιών DPO στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (CPV: 
72322000-8), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) 
επιπλέον έτος συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με 
Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 37.200,00 € (15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 18.600,00 € με 
Φ.Π.Α. 24% για ένα έτος).  
β.  Τη διενέργεια νέας διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 118, 
του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάθεση των υπηρεσιών DPO στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (CPV: 
72322000-8), με νέες τεχνικές προδιαγραφές,για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δικαίωμα 
προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. η οποία με Φ.Π.Α. 24% διαμορφώνεται σε 37.200,00 € (15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
και 18.600,00 € με Φ.Π.Α. 24% για ένα έτος), με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
κατάθεση κλειστών προσφορών, και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).  
γ. Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για επικύρωση. 

 
 

                                                                                                       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                          
 
                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: Ρ7Η9469067-ΔΗ1


		2022-05-12T15:47:49+0300
	NIKOLAOS ANTONAKIS


		2022-05-12T15:52:37+0300
	Athens




