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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

&  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ  

& ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                                  

ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ   

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
Ο Διοικητής του Γ.Ν.Ζ., έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017). 

-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

--του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Ν.Π. και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα-Τροποπ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις  άρθρου 1,   

-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

-του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ  …»,  

-του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

-του π.δ  80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  

-της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ   

 -- του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 / Α' / 19-5-2017), άρθρο 27 «Διενέργεια διαγωνισμών - Σύναψη σύμβασης»  

-- του ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95 / Α' / 1-7-2018), άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή  

Προμηθειών Υγείας» παρ. 1β). , εδάφιο 4.α., περ. δ.δ.        ,            Καθώς και  

------  Το νέο κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR–General Data Protection Regulation, EU 2016/679)  

--- Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 1095/26-2-2020  (ΑΔΑ:  ΩΩ0Γ4690ΒΞ-ΛΥ2),  απόφαση του Διοικητή   του Γ.Ν.Ζ., που αφορούσε 

την έγκριση του Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών ανά ΚΑΕ και ανά CPV και Φαρμάκων, βάση των 

ορίων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Γ.Ν.Ζ. 

-Την αριθμ. 1/3-4-2020, θέμα 3ον (με ΑΔΑ: 665Π4690ΒΞ-Γ5Ψ), απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., εξουσιοδότησης του 

Διοικητή να προβαίνει στην λήψη όλων των απαραίτητων αποφάσεων μέχρι την ολοκλήρωση των Σ.Δ., που διενεργεί το 

Γ.Ν.Ζ, βάση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού δαπανών  

- Την ανάγκη για  εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Εγκρίνει  την ΑΚΥΡΩΣΗ της αρ. πρωτ.  4728/14-8-2020  (ΑΔΑ: Ω1ΔΛ4690ΒΞ-ΨΒΩ & ΑΔΑΜ: 

20PROC007185959) διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του Γ.Ν.Ζ., για την ανάθεση του έργου:  

«Υπηρεσίες συμβούλων για την εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου   με το νέο 

κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation, EU 2016/679) 

 και παροχή υπηρεσιών DATA PROTECTION OFFICER (DPO) » 

(CPV:72322000-8, «Υπηρεσίες Διαχείρισης Δεδομένων») (ΚΑΕ 0439),  

για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.  

Πιθανής προϋπολ.  δαπάνης 12.000,00 € προ ΦΠΑ  ή  14.880,00 € συμπερ. Φ.Π.Α.  24%. 

 

Και την ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Συνοπτικού διαγωνισμού 

μετά τον επανέλεγχο  των ζητουμένων προδιαγραφών και της  πιθανής προϋπολογισθείσης  δαπάνης. 

 

            Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Χ.  ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 

    ΖΑΚΥΝΘΟΣ       18-8-2020 

     Αρ. Πρωτ.           4781 

ΑΔΑ: ΩΡΞΧ4690ΒΞ-36Λ
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