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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟ  ΜΕΝΩΝ (GDPR) 679/2016 ΚΑΙ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΤΟΥ ΓΕΝΙ  ΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ   

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη:

1. την  79/23-04-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
2. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 118
3. την υπ’ αριθμ. 3884/21-05-2019 (ΑΔΑ: 6Ο8Ν4690ΒΥ-Θ52) απόφαση ανάληψης δημοσιονομικής υποχρέωσης

προβαίνει  σε  συλλογή  προσφορών  με  σκοπό  την  ανάθεση υπηρεσιών  συμβούλου  για  την  εναρμόνιση  του
Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων
(GDPR) 679/2016 και υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
CPV: 79417000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα εξής τμήματα:
Τμήμα  1: Ανάθεση υπηρεσιών  συμβούλου για  την  εναρμόνιση  του  γενικού  νοσοκομείου  Καστοριάς  με  τον
Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) 679/2016,  εκτιμώμενης αξίας
9.000,00€ με ΦΠΑ 24% (7.258,07€ χωρίς ΦΠΑ)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες
Τμήμα 2: Ανάθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), εκτιμώμενης αξίας 6.000,00€ με ΦΠΑ
24% (4.838,71€ χωρίς ΦΠΑ)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος (12 μήνες)
Συνολικός Προϋπολογισμός: 15.000,00€ με ΦΠΑ 24% (12.096,77€ χωρίς ΦΠΑ).
Προσφορές  κατατίθενται για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών-τμημάτων 1 και 2 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, KAE 0419.
Η  σύμβαση  θα  ανατεθεί  με  το  κριτήριο  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομική  άποψη  προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ημερομηνία έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 05/06/2019 
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η  06/06/2019 και ώρα 14:00 μ.μ
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η  07/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα  11.00 π.μ. στο
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή.
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3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

 στο πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr)
 στο ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr)
 στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου (www.kastoriahospital.gr)

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης  προσφέρων οικονομικός φορέας,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

1. Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους  ακόλουθους
λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,  ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  και  στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές
εμπορίας ανθρώπων.

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης 

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου
Καστοριάς,  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  πρόσκληση,  στην  Ελληνική
Γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016.

Ο κύριος φάκελος θα περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης τα εξής:

α) Ένα σφραγισμένο φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής», ο οποίος θα περιλαμβάνει:
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης 
 δεν συντρέχουν οι ανωτέρω (άρθρο 4  της παρούσας) λόγοι αποκλεισμού
 τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας

Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού
Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και διαχειριστή της εταιρίας ή πρόσωπο
ειδικώς εξουσιοδοτημένο.

β) Ένα σφραγισμένο φάκελο «Τεχνική προσφορά», ο οποίος θα περιλαμβάνει:
 Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα του αντικειμένου της προσφερόμενης υπηρεσίας, σε

πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης
 Άδειες, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, βιογραφικά, φωτοαντίγραφα πτυχίων κ.α., που πιστοποιούν αυτά

που ζητούνται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος της πρόσκλησης
 Σύνθεση της ομάδας έργου που να καλύπτει τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 
 Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα

τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται  ιδιαίτερα  και  ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

γ) Ένα σφραγισμένο φάκελο «Οικονομική προσφορά», ο οποίος θα περιλαμβάνει:
 Την  οικονομική  προσφορά  του  συμμετέχοντα  ξεχωριστά  για  κάθε  τμήμα  για  το  οποίο  υποβάλλει

προσφορά.
 Οι προσφερόμενες τιμές για την παροχή υπηρεσιών, θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται

αριθμητικώς και ολογράφως, τόσο χωρίς ΦΠΑ, όσο και με τον αναλογούντα ΦΠΑ.
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 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

 Τον  κωδικό  Παρατηρητηρίου  Τιμών  της  ΕΠΥ  Προσφορές  με  τιμή  υψηλότερη  από  την  τιμή  του
παρατηρητηρίου  τιμών  θα  απορρίπτονται  (Ν.3918/11  άρθρο  13  -Ν.4052/12,  άρθρο  14,  παρ.  7).  Σε
περίπτωση  που  κάποια  υπηρεσία  δεν  παρακολουθείται  από  το  Παρατηρητήριο  Τιμών,  αυτό  θα
δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση.

Προσφορές  που  δεν  δίνουν  τις  τιμές  σε  ΕΥΡΩ  ή  που  καθορίζουν  σχέση  ΕΥΡΩ  προς  ξένο  νόμισμα  θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς
και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την πρόσκληση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η αποσφράγιση του φακέλου  των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών
προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής  που θα συγκροτηθεί
για το σκοπό αυτό.
Για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει
τιμής εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται αποτελέσματα όλων των σταδίων ως άνω.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (“προσωρινό ανάδοχο”), να υποβάλλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄74).
 Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  (ή  ισοδύναμου  εγγράφου  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),  έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ήτοι: ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους  ακόλουθους  λόγους:  α)  συμμετοχή  σε
εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνονται Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου

Για την  απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016,  είναι  αποδεκτή  η  υποβολή  υπεύθυνης  δήλωσης  εκ  μέρους  του  οικονομικού  φορέα,  σε
περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου η υποβολή αυτής εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016.

 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος.

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ- ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωσης από το  Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το οποίο και θα λάβει την απόφαση για υπογραφή
σύμβασης, για την εν λόγω υπηρεσία.
Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθεί εγγυητική καλής εκτέλεσής της. Το ύψος της εγγυητικής θα
ανέρχεται στο 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
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9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ (€)
Xρόνος εξόφλησης: εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της έκδοσης του τιμολογίου και εφόσον υποβληθούν
όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις.
Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.
Για  ότι  δεν  αναφέρεται  στην  παρούσα  πρόσκληση,  ισχύουν  οι  περί  προμηθειών  του  Δημοσίου  νόμοι  και
διατάξεις (Ν.4412/2016).

Ο Διοικητής 

Αντωνιάδης Βασίλειος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τμήμα 1: Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την εναρμόνιση του γενικού νοσοκομείου Καστοριάς με τον
Ευρωπαϊκό  Γενικό  Κανονισμό  Προστασίας  των  Προσωπικών  Δεδομένων  (GDPR)  679/2016,  εκτιμώμενης
αξίας 9.000,00€ με ΦΠΑ 24% (7.258,06€ χωρίς ΦΠΑ)

Α.   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ  ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΜΕ  ΤΟΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) 679/2016

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς επεξεργάζεται πληθώρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και πλη-
ροφορίες (σε ηλεκτρονικά ή/και φυσικά αρχεία) που μπορούν να ταυτοποιήσουν φυσικά πρόσωπα (ασθενείς,
εργαζομένους, συνεργάτες, προμηθευτές κ.ά.).
Αντικείμενο του παρόντος είναι η εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς με τις  απαιτήσεις Ευρω-
παϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (GDPR)   
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 του στις απαιτήσεις του
GDPR.
Οι υπηρεσίες θα αφορούν σε όλες τις λειτουργικές Μονάδες του Νοσοκομείου, οι οποίες διαχειρίζονται προσω-
πικά δεδομένα: 

 Τμήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπως Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
 Τμήματα δευτεροβάθμιας φροντίδας, όπως Κλινικές Παθολογικού και Χειρουργικού τομέα, Χειρουργεία,

ειδικές Μονάδες (Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού,), Διατομεακά Τμήματα,
ΚΕΦΙΑΠ κλπ

 Εργαστήρια του Εργαστηριακού Τομέα 
 Διοικητικές Υπηρεσίες, όπως Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, Τμήμα Προσωπικού, Γραμματείες

κλπ. 
 Τμήμα Πληροφορικής 

Αναλυτικά το έργο θα περιλαμβάνει:
 Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που πε-

ριλαμβάνει την αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών, των γραπτών πολιτικών και διαδικασιών,
των πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών, και κάθε στοιχείου που επηρεάζει την
προστασία προσωπικών δεδομένων σε όλες τις δραστηριότητες και τα τμήματα του νοσοκομείου.

 Ενημέρωση και συνεργασία (με συναντήσεις/συνεντεύξεις) με αρμόδια στελέχη Τμημάτων του Ορ-
γανισμού, καλύπτοντας κάθε μείζονα δραστηριότητα, τμήμα, εξωνοσοκομειακή δομή και γραφείο.

 Δημιουργία λεπτομερών data flow maps ανά επιχειρησιακή μονάδα, τμήμα ή μείζονα κατηγορία
προσωπικών δεδομένων, με σκοπό την επαρκή συμβατότητα με τις απαιτήσεις του GDPR, όπου θα
απεικονίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στο νο-
σοκομείο. Τα data flow maps θα καλύπτουν την απαίτηση του GDPR για το αρχείο δραστηριοτήτων
επεξεργασίας δεδομένων και θα περιέχουν όλες τις επιπλέον απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να
απεικονίζεται πλήρως η τρέχουσα κατάσταση ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και να
εντοπίζονται κενά ως προς τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου.

 Εύρεση κενών ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κανονισμού (Gap Analysis).
 Ενδελεχή αξιολόγηση και σύνταξη μελέτης εκτίμησης αντικτύπου τυχόν συμβάντων παραβίασης της

ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων (Data Privacy Impact Assessment).
 Για κάθε κενό που εντοπίζεται, καθορισμός των απαραίτητων ενεργειών πρόληψης, αντιμετώπισης

και δημιουργία ενός λεπτομερούς, προτεραιοποιημένου και ολοκληρωμένου πλάνου συμμόρφωσης
(compliance plan and roadmap).

 Αξιολόγηση των τρεχουσών πρακτικών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και σύνταξη των απα-
ραίτητων Πολιτικών και Διαδικασιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με βάση τα προτεινόμε-
να μέτρα του πλάνου συμμόρφωσης.

Με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση του έργου ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απαραίτητο να:
 Συμπεριλάβει ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών

υποδομών, των υφιστάμενων πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών, οι οποίες σχετίζονται με την
ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 Διεξάγει συνεντεύξεις με τα αρμόδια στελέχη του νοσοκομείου καλύπτοντας κάθε δραστηριότητα
αυτού.
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 Διεξάγει λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων, οι οποίες αξιολογούν
τους κινδύνους που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας των πληροφοριών και τα νομικά ζητήματα
προστασίας δεδομένων και δίνουν προτεραιότητα στα ευρήματα, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.

 Δημιουργήσει  λεπτομερές πλάνο ενεργειών αντιμετώπισης και  διαχείρισης των ευρημάτων,  έτσι
ώστε οι επικεφαλής όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις απα -
ραίτητές ενέργειες.

 Παρέχει ένα λεπτομερές data flow map ανά επιχειρησιακή μονάδα, τμήμα ή ανά κατηγορία προσω-
πικών δεδομένων με σκοπό την πλήρη συμβατότητα με τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR σχετι-
κά με τα αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

 Πραγματοποιήσει έλεγχο σε όλες τις εμπλεκόμενες εφαρμογές λογισμικού, σε όλα τα αποθηκευτικά
μέσα (ψηφιακά, έντυπα, ηχητικά, κα) καθώς και να προτείνει με σαφήνεια τις απαιτούμενες αλλα-
γές και τροποποιήσεις βάσει του νέου κανονισμού. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει το σύνολο των
συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, της νομικής βάσης πάνω στην οποία στηρίζεται η συλλογή,
της παρεχόμενης συναίνεσης από τον εκάστοτε συμβαλλόμενο,  των παρεχόμενων πληροφοριών
κ.λπ. Ο Ανάδοχος του έργου θα παρέχει λίστα προτάσεων σχετικά με τις αναγκαίες δράσεις αντιμε-
τώπισης (συμπεριλαμβανομένων και των προτεινόμενων τεχνολογικών λύσεων) για κάθε κενό ή έλ-
λειψη που προκύπτει.

 Πραγματοποιήσει αξιολόγηση όλων των διαφορετικών τύπων συμβάσεων του νοσοκομείου με τρί-
τους, να εντοπίσει κενά και να προτείνει ενέργειες με σκοπό την προσαρμογή τους στον νέο κανονι-
σμό.

 Πραγματοποιήσει αξιολόγηση όλων των πρακτικών που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσω-
πικών δεδομένων και να παρέχει συγκεκριμένες και λεπτομερείς προτάσεις για δράσεις συμμόρφω-
σης με το νέο κανονισμό.

 Παρέχει ένα λεπτομερές, προτεραιοποιημένο και ολοκληρωμένο πλάνο συμμόρφωσης.
Όλες οι προτεινόμενες ενέργειες συμμόρφωσης είναι απαραίτητο να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής
των προσωπικών δεδομένων (δηλ. συλλογή, καταγραφή, τροποποίηση / ενημέρωση, αποθήκευση, μεταφο-
ρά, διαγραφή / καταστροφή κ.λπ.) και να έχουν συμφωνηθεί με την ομάδα έργου και τους επιχειρησιακούς
ιδιοκτήτες των δεδομένων του νοσοκομείου πριν την παράδοση του πλάνου συμμόρφωσης

 Να τηρεί  τις αρχές εμπιστευτικότητας.  Ο ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για τη δια-
σφάλιση της εμπιστευτικότητας των εμπλεκόμενων συμβούλων και τεχνικών, όσον αφορά τη μη
διαρροή πληροφοριών του είδους, του βαθμού διεκπεραίσης της εργασίας καθώς και τις λεπτο-
μέρειες αυτού, σε οιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων. 

2.ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Φάση 1: Έναρξη Έργου - Οργάνωση Δράσεων
 Πλήρης ενημέρωση της Διοίκησης και των στελεχών του Νοσοκομείου των άρθρων και των απαιτήσεων

του κανονισμού.
 Παρουσίαση στη Διοίκηση και τα στελέχη του νοσοκομείου του σχεδίου.
 Υποβολή προτάσεων οργάνωσης της Ομάδας Έργου που θα συμμετάσχει στον Σχεδιασμό και την Υλο-

ποίηση του Προγράμματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Παραδοτέα
 Πλάνο υλοποίησης έργου (Περιγραφή του Έργου στην οποία περιγράφεται ο τρόπος προσέγγισης και

εκτέλεσης του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης της Ομάδας Έργου, των επιμέρους καθη-
κόντων των προσώπων που θα την απαρτίζουν, των παραδοτέων και του χρονοδιαγράμματος). (ΠΕ 1.1)

Φάση 2 - Συγκέντρωση δεδομένων & Υλοποίηση Ροών Εργασίας
 Επισκόπηση των επιχειρησιακών, τεχνικών και λειτουργικών διαδικασιών.
 Ανάπτυξη του αρχείου δραστηριοτήτων και πόρων επεξεργασίας του νοσοκομείου
 Ανάπτυξη διαγραμμάτων ροής δεδομένων που θα αποτυπώνουν τις φάσεις του κύκλου ζωής των δεδο-

μένων, από τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση, μεταφορά μέχρι και την καταστροφή τους.
 Συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδο-

μένων, μέσω της διενέργειας συνεντεύξεων με στελέχη όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων του νοσοκο-
μείου

 Μελέτη και επισκόπηση δικτύου

ΑΔΑ: ΩΥΕΟ4690ΒΥ-5ΡΡ





Παραδοτέα :
 Διαγράμματα ροής δεδομένων (Data Flow Maps) που θα καλύπτουν την απαίτηση του GDPR για το αρ-

χείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και θα περιέχουν όλες τις επιπλέον απαραίτητες πληρο-
φορίες, ώστε να απεικονίζεται πλήρως η τρέχουσα κατάσταση ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδο-
μένων. (ΠΕ 2.1)

 Μελέτη αποτίμησης επικινδυνότητας (Risk Analysis) ώστε να εντοπίζονται κενά ως προς τις απαιτήσεις
του θεσμικού πλαισίου (διαγράμματα ροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με κρίσιμες πληροφο-
ρίες). (ΠΕ 2.2)

 Αποτύπωση δικτύου (Παθητικό και ενεργό) σε επίπεδο πρίζας, rack, πόρτας switch. (ΠΕ 2.3)
Φάση 3 - Μελέτη ανάλυσης αποκλίσεων (Gap Analysis)

3. Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από:
 άποψης διαδικασιών.
 νομικής άποψης.
 άποψης ασφάλειας πληροφοριών.
 τεχνολογικής άποψης.
4. Εντοπισμός μη συμμορφώσεων στις πρακτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά τον χειρισμό των

προσωπικών δεδομένων, ως προς τις απαιτήσεις του GDPR.
5. Μελέτη ως προς τις υφιστάμενες επεξεργασίες δεδομένων (και της διαβαθμίσεώς τους), καθώς και συ -

στημάτων πληροφορικής του νοσοκομείου.
6. Αναγνώριση των σχετικών απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού ως προς τις επιμέρους περιοχές επεξερ-

γασίας προσωπικών δεδομένων.
7. Μελέτη αποκλίσεων της υφιστάμενης κατάστασης του νοσοκομείου σε σχέση με τις απαιτήσεις του Κα-

νονισμού για κάθε επεξεργασία. Η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω περιο -
χές:

 Απαιτήσεις ως προς την υποχρέωση τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων,
 Συναίνεση,
 Συλλογή, Χρήση, Αποθήκευση,
 Διατήρηση δεδομένων/Καταστροφή,
 Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, αλλαγής, διαγραφής και λήθης,
 Κοινοποίηση σε Τρίτα Μέρη,
 Διαβίβαση σε τρίτες χώρες,
 Ασφάλεια επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,
 Έλεγχος και παρακολούθηση των οργανωτικών και τεχνολογικών μέτρων,
 Πόροι,
 Γνωστοποίηση παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων σε εποπτική αρχή ή/και στο υποκείμενο των δεδο-

μένων.
8. Μελέτη αποτίμησης επικινδυνότητας
9. Καταγραφή των σχετικών ευρημάτων σε σχέση με το βαθμό ετοιμότητας του νοσοκομείου και τις επι -

μέρους αποκλίσεις που παρουσιάζει σε σχέση με τις ανωτέρω απαιτήσεις.
Παραδοτέα
1. Gap Analysis (ΠΕ 3.1)

Φάση 4 - Ανάπτυξη σχεδίου διορθωτικών ενεργειών
1. Καταγραφή αναλυτικού και σαφούς σχεδίου στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις βελτίωσης του

νοσοκομείου, με σκοπό την αντιμετώπιση των ελλείψεων ή/ και αποκλίσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις του
Κανονισμού και τις απαιτήσεις του ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου, όπως αναλύεται παραπάνω.

2. Προσέγγιση και προσδιορισμός συγκεκριμένων εργασιών ώστε να βελτιωθεί κατά το δυνατόν συντομότερα
το επίπεδο συμμόρφωσης.

3. Κατάθεση προτάσεων αναφορικά με την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, σχετικά με την τροπο-
ποίηση υφιστάμενων διαδικασιών, καθώς και το περιβάλλον λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων,
με σκοπό τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Παραδοτέα
1. Σχέδιο διαχείρισης Επικινδυνότητας (ΠΕ 4.1)
2. Σχέδιο Συμμόρφωσης (Compliance Plan) που να συμπεριλαμβάνει προτάσεις αλλαγών. (ΠΕ 4.2)
3. Μελέτη Εκτίμησης αντικτύπου (Data Privacy Impact Assessment). (ΠΕ 4.3)
4. Πολιτικές και διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων. (ΠΕ 4.4)
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Φάση 5 – Εκπαίδευση προσωπικού/ Εσωτερικός έλεγχος
1. Η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του έργου. Οι εκπαι-

δευτικές ανάγκες είναι σύνθετες και πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολλαπλούς τρόπους. Ο ανάδοχος θα
πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις εξής εκπαιδευτικές διαδικασίες:
 Εκπαίδευση κατά την διάρκεια της εργασίας (on-the-job-training) για να εξηγηθεί σε κάθε ενδιαφερόμε -

νο πώς θα συμμετέχει στις δραστηριότητες επεξεργασίας
 Μαζική εκπαίδευση/παρουσίαση (δια ζώσης, ή τηλε-εκπαίδευση) για να δοθεί μια συνολική εικόνα του

νέου τρόπου λειτουργίας πάνω στα προσωπικά δεδομένα
 Ενημερωτικό υλικό σε ιστοσελίδες με στόχο την συνεχή χρήση από τους ενδιαφερόμενους και εκτός του

Νοσοκομείου

Ο προγραμματισμός της μαζικής εκπαίδευσης θα γίνει σε συνεργασία με το Νοσοκομείο και θα αποφασιστεί
κατά την φάση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης.
2. Ο Ανάδοχος σε αυτή τη φάση θα πρέπει να προβεί σε ένα τελικό έλεγχο όσον αφορά στις μεθόδους
διατήρησης  της  συμμόρφωσης  των  εμπλεκομένων  προκειμένου  να  ελεγχθεί  το  επίπεδο  γνώσης  και
συμμόρφωσης των εργαζομένων. Θα επιθεωρηθούν όλοι οι εργαζόμενοι, οι χώροι εργασίας τους, τα σημεία
αποθήκευσης  των  προσωπικών  δεδομένων,  έγγραφων  και  ηλεκτρονικών,  η  πρόσβαση  σε  αυτά,  καθώς
επίσης και οι συμφωνίες εμπιστευτικότητας που έχουν υπογραφεί, ώστε να επιβεβαιωθεί η διαφύλαξη της
ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων και των απαιτήσεων του
GDPR.

Παραδοτέα  
1. Εγχειρίδιο προστασίας δεδομένων (ΠΕ 5.1)
2. Εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό (ΠΕ 5.2)
3. Πρόγραμμα και σχέδιο εσωτερικών επιθεωρήσεων (ΠΕ 5.3)
4. Κώδικας Δεοντολογίας (ΠΕ 5.4)

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
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Τμήμα 2:  Ανάθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO), εκτιμώμενης αξίας  6.000,00€ με
ΦΠΑ 24% (5.637,60€ χωρίς ΦΠΑ) 

Β.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩN (DPO)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμόρφωσης του Νοσοκομείου με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστα-
σίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), έργο που θα πρέπει να παραδοθεί σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπο-
γραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο  κατάλληλα καταρτισμένο και πιστοποιημένο άτο-
μο προκειμένου να αναλάβει για ένα έτος τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Ο DPO θα παρακολουθεί την εφαρμογή των Πολιτικών/Διαδικασιών  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που 
έχουν αναπτυχθεί για την συμμόρφωση του Νοσοκομείου με τον Κανονισμό. Επιπλέον θα αναθεωρεί και θα βελ-
τιώνει τις Πολιτικές / Διαδικασίες όπου κρίνει απαραίτητο. Επίσης θα επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις αντίκτυπου 
(DPIA) και θα δημιουργεί καινούριες για επεξεργασίες υψηλού ρίσκου. Ακόμα θα αναλαμβάνει την ενημέρωση 
του προσωπικού καθώς και τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου συμ-
μόρφωσης.

Ο DPO διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία προς 
τις διατάξεις του GDPR και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα 
των δεδομένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός). Καταρχήν δεν φέρει προσωπική ευθύ-
νη για τη μη συμμόρφωση προς τον GDPR, έχει όμως βέβαια την ευθύνη καθοδήγησης του φορέα προς την 
απαιτούμενη συμμόρφωση προς τον GDPR.

Αναλυτικά τα καθήκοντα του DPO είναι τα ακόλουθα:
    • Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον οργανισμό και τους υπαλλήλους του σχετικά με τις υποχρεώσεις 
τους. που απορρέουν από τον GDPR και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
    • Να παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον GDPR και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδο-
μένων (π.χ. προσδιορισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εκπαίδευση προσωπικού, διενέργεια 
εσωτερικών ελέγχων).
    • Να παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου και να παρακολουθεί την υλοποίησή της.
    • Να είναι το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων (εργαζόμενοι, 
ασθενείς, κ.λπ.).
    • Να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή και να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την εποπτική αρχή για ζη-
τήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
36 του  GDPR
    • Να συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (π.χ. παρουσία σε συ-
σκέψεις ανώτερων και μεσαίων στελεχών της διοίκησης ή αντίστοιχα άλλων Φορέων και κατά τη λήψη απο-
φάσεων, καταγραφή λόγων διαφωνίας με τις συμβουλές του, έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών για παροχή 
γνώμης, άμεση λήψη γνώμης σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης).
    • Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις
επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας. 
    • Λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του εργοδότη, ενώ παράλληλα δεσμεύεται από την 
τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.
    • Είναι σε άμεση συνεργασία με το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας για 
την ενίσχυση των δράσεων προστασίας δεδομένων του Υπουργείου και την εφαρμογή τους στο σύνολο των επο-
πτευόμενων φορέων με ομοιογενή και εύρυθμο τρόπο.

Η Διοίκηση του Φορέα φροντίζει αντίστοιχα ώστε ο DPO :
    • Να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα και πράξεις επεξεργασίας 
    • Να εκπληρώνει τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο (δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των καθη-
κόντων του) και δεν υφίσταται κυρώσεις επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO

Για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμόρφωσης του Νοσοκομείου με τον Ευρωπαϊκό Κανονι-
σμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

ΑΔΑ: ΩΥΕΟ4690ΒΥ-5ΡΡ





ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να:

 Υλοποιεί, ή να έχει υλοποιήσει, δύο έργα GDPR σε Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εκ των οποί-
ων τουλάχιστον ένα σε Δημόσιο Νοσοκομείο.

 Διαθέτει ομάδα έργου η οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον:
o Ένα εξειδικευμένο νομικό με γνώση και εμπειρία των πρακτικών περί Προστασίας και διαχείρι -

σης προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο υλοποίησης της συμμόρφωσης. Να αποτελεί ή να έχει
αποτελέσει μέλος της ομάδας έργου σε ένα τουλάχιστον παρόμοιο έργο  GDPR  σε Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Να έχει πιστοποίηση DPO και να έχει οριστεί ως DPO σε τουλάχι-
στον ένα Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

o Ένα εξειδικευμένο επιστήμονα Πληροφορικής με γνώση και εμπειρία της ασφαλούς διαχείρισης
δεδομένων μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Να αποτελεί ή να έχει αποτελέσει μέλος της
ομάδας έργου σε ένα τουλάχιστον παρόμοιο έργο  GDPR  σε Οργανισμό Παροχής  Υπηρεσιών
Υγείας.

o Ένα πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή. Να αποτελεί ή να έχει αποτελέσει μέλος της ομάδας έρ-
γου σε ένα τουλάχιστον παρόμοιο έργο GDPR σε Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

o Ένα πιστοποιημένο Διαχειριστή Κινδύνων. Να αποτελεί ή να έχει αποτελέσει μέλος της ομάδας
έργου σε ένα τουλάχιστον παρόμοιο έργο GDPR σε Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Ο εξειδικευμένος νομικός της ομάδας έργου, θα αναλάβει και τον ρόλο του DPO για ένα έτος μετά την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας συμμόρφωσης του Νοσοκομείου με τον GDPR. 
Η υλοποίηση των έργων από τον Ανάδοχο θα πρέπει να τεκμηριώνεται με Βεβαίωση από τον φορέα, ή αντί-
στοιχη σύμβαση.
Η συμμετοχή των μελών της ομάδας  σε παρόμοιο έργο θα πρέπει να τεκμηριώνεται με Βεβαίωση από τον
φορέα.

ΑΔΑ: ΩΥΕΟ4690ΒΥ-5ΡΡ
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