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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Α΄ ΦΑΣΗΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ/ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (GDPR) 679/2016

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρίθµ. πρωτ

Γενικής ∆ιαχείρισης 

 

Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 25

1.  ΖΑΓΓΑΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

2.  ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

3.  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

αποτελούντες την τριµελή

1/240Συν/26-06-19 απόφαση

σύνταξη των τεχνικών

εναρµόνισης/συµµόρφωσης

απαιτήσεις/προδιαγραφές 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ (GDPR) (ΕΕ

εταιρίας COMPUTER STUDIO

∆ιαβούλευσης, κατέληξαν

Η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο

των υποψηφίων αναδοχών

επιστολή της εταιρείας 

πλείστον οι απαιτήσεις αυτές

από τις ήδη διατυπωθείσες

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -  

ΑΘΗΝΩΝ -     

Π.∆.∆. 

Αθήνα,  25  Ιουλίου  2019

 

ΠΡΟΣ : ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

ΦΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 (GDPR) 679/2016 

αρίθµ. πρωτ. 13/01/152/24360/23-7-2019 έγγραφο του

5/07/2019 οι παρακάτω, ήτοι:  

ΠΕΤΡΟΥΛΑ,  ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,  ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

τριµελή επιτροπή η οποία ορίστηκε σύµφωνα µε την

απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου προκειµένου

τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια

συµµόρφωσης του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

 του ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

(ΕΕ) 679/2016, αφού επεξεργάστηκαν τις παρατηρήσεις

STUDIO η οποία συµµετείχε στην Α΄ Φάση  

κατέληξαν στα εξής: 

σκόπιµο να µην συµπεριληφθούν στις προϋποθέσεις

αναδοχών οι αναφερόµενες στην από 22-7-2019 

 COMPUTER STUDIO πιστοποιήσεις, διότι

αυτές, όσον αφορά στα προσόντα του αναδόχου

διατυπωθείσες προδιαγραφές και προϋποθέσεις συµµετοχής

1 

Ιουλίου  2019 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΜΕ ΤΙΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

έγγραφο του Γραφείου 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

µε την υπ’ αρίθµ.  

προκειµένου για την 

προµήθεια υπηρεσιών 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» µε τις 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

παρατηρήσεις της 

  της ∆ηµόσιας 

προϋποθέσεις συµµετοχής 

2019 ηλεκτρονική 

διότι ως επί το 

αναδόχου, καλύπτονται 

συµµετοχής. Η Επιτροπή 



2 

 

κρίνει επίσης σκόπιµη την αποφυγή κριτηρίων και προϋποθέσεων συµµετοχής 

ιδιαίτερα ειδικών, προκειµένου να µην τίθενται εµπόδια στον υγιή ανταγωνισµό. 

Ως εκ των ανωτέρω, οι µε αριθµ. πρωτ. 23506/15-7-2019 κατατεθείσες τεχνικές 

προδιαγραφές και προϋποθέσεις συµµετοχής των υποψηφίων αναδόχων παραµένουν 

ως έχουν. 

  

Τα µέλη της Επιτροπής  

ΖΑΓΓΑΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 

ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ  

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 


