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ηε Υίν ζήκεξα ηελ 20
ε
 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Μ. 

Σεηάξηε θαη ώξα 13:00 κ.κ. ζην Καηάζηεκα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Υίνπ 

«θπιίηζεην» ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ {όπσο απηό έρεη 

νξηζηεί κε ηελ κε αξηζκ. Γ4β/72880/2021 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Τγείαο (ΦΔΚ,  

ηεύρνο Τ.Ο.Γ.Γ. αξ. 162/8-3-2022)}, ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, κεηά από πξόζθιεζε ηεο 

Πξνέδξνπ, γηα ζπδήηεζε ησλ παξαθάησ ζεκάησλ. 

Παξόληεο είλαη νη: 

 

1. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ , Πρόεδρος ηοσ Γ.. , 

2. ΜΔΛΗΣΕΑΝΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ , Αληηπρόεδρος ηοσ Γ.. , 

3. ΝΣΟΤΛΖ ΝΗΚΟΛΑΟ  , ηαθηηθό κέιος ηοσ Γ.., 

4. ΚΑΡΣΑΛΖ ΑΘΑΝΑΗΟ, ηαθηηθό κέιος ,εθπρ/πος ηφλ ηαηρώλ, 

5. ΒΑΛΑΝΗΓΑ ΜΑΡΗΑ, ηαθηηθό κέιος, εθπρ/πος ιοηπού προζφπηθού. 

 

Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί ε ππάιιεινο ΓΔ Πξνζσπηθνύ Η/Τ Μαπξίθνπ Αλζή. 

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε επίζεο ε Αλ. Γηνηθεηηθή Γ/ληξηα Ηξαθιεηαλνύ 

Διέλε, ε νπνία απνρώξεζε πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία, ε Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 

Θέκα 2
ο
: Έγθρηζε παράηαζες ζύκβαζες σπ. αρηζ. 36/2021 γηα ηελ παροτή 

«ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

(DPO)» θαη ζύλαυε λέας ζύκβαζες. 

Η Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γ. ην κε αξηζ. πξση. 5253/11-4-2022 (εηζεξρ. 

εγγξάθνπ) εηζεγεηηθό-ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηεο Γεληθήο Γηαρείξηζεο ζρεηηθά κε 

έγθξηζε παξάηαζεο ζύκβαζεο ππ. αξηζ. 36/2021 γηα ηελ παξνρή «ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (DPO)» θαη ζύλαςε 

λέαο ζύκβαζεο, ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

                                  
 

               ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                   

                

           2
ε
 Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ                     ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

             ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

                  «   Κ Τ Λ Η Σ  Δ Η Ο  » 

 

          Αρηζκός   8/20-4-2022 σλεδρίαζες 

          5ΜΔΛΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

ΑΔΑ: Ω5Σ5469073-ΔΔΤ
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«ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             Υίος.: 11/04/2022 

2
ε
 Τ.ΠΔ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ                                                      Αρηζ. Πρφη:  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ 

          «ΚΤΛΗ Σ ΔΗΟ» 
 

                                                                                                                                              Προς 

Σκήκα: Οηθνλνκηθό 

Γξαθείν:   Πξνκεζεηώλ 

Σαρ.Γ/λζε: Έιελαο Βεληδέινπ 2 

Σ.Κ.: 82132,  Υίνο 

Σει.: 22713/50106 

Πιεξνθνξίεο: Α.Μπισλά 
 

 

ΔΗΖΓΖΣΗΚΟ – ΤΠΖΡΔΗΑΚΟ  ΖΜΔΗΩΜΑ 
 

ΘΔΜΑ: ΔΓΚΡΗΖ ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΩΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (DPO) 

 

ΥΔΣΗΚΑ:  ΛΖΞΖ ΤΜΒΑΖ 36/2021  

                          

Η ζύκβαζε 36/2021 κε ηνλ θ. ΣΑΝΣΙΛΑ ΠΔΣΡΟ, πνζνύ 11.147,60€ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α) ιήγεη ζηηο 13/04/2022. Παξαθαινύκε όπσο 

εγθξίλεηε:  

1. Σελ ηξίκελε παξάηαζε απηήο θαηά ηα 3/12 πνζνύ 2.786,90€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

2. Σελ έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηώλ ππεπζύλνπ 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ (DPO), ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 

3329/2005 (ΦΔΚ Α’81/04.04.2005) άξζ.7, παξ.6, πεξ.17. Οη αλσηέξσ 

ππεξεζίεο βαξύλνπλ ηνλ ΚΑΔ 0419.01 κε CPV:72300000-8.   

 

Σκήκα Προκεζεηώλ                    Ζ Προχζηακέλε ηοσ                       Ο  Γηοηθεηηθός Γηεσζσληής 

                                                  Οηθολοκηθού Σκήκαηος                 

 

 

 

Α. Μσιφλά                              Γ. Ποιηηάθε                                       Δ. Ζραθιεηαλού» 
 

        

 

 

 

Σελ Γηοηθήηρηα ηοσ  

Γ.Ν. Υίοσ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»  

ΑΔΑ: Ω5Σ5469073-ΔΔΤ
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Σν κέινο Βαιαληδά Μαξία θαηαςεθίδεη ην πξνο ζπδήηεζε ζέκα δηόηη δελ ελεκεξώζεθε 

εθ ησλ πξνηέξσλ ζύκθσλα κε ηε βνύιεζή ηεο.  

ηε ζπλέρεηα ε Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ ςεθνθνξία επί ηεο έγθξηζεο ηνπ ζέκαηνο από ηελ 

νπνία πξνέθπςαλ ηέζζεξηο (4) ςήθνη ππέξ θαη κηα (1) ςήθνο θαηά, κεηνςεθνύληνο ηνπ 

κέινπο Βαιαληδά Μαξίαο. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ην Γ  

 

Α π ο θ α ζ ί δ ε η   θ α η ά   π ι ε η ο υ ε θ ί α 

1. Σελ έγθξηζε ηεο ηξίκελεο παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο ππ. αξηζ. 36/2021 πνπ έρεη 

ζπλάςεη ην Ννζνθνκείν γηα ηελ «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (DPO)» κε ηνλ θ. Σζαληίια Πέηξν, 

θαηά ηα 3/12 απηήο θαη γηα ην πνζό ησλ 2.786,90 € (αμία ζύκβαζεο κε ΦΠΑ 

11.147,60 €), ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε όπνπ αλαιπηηθά αλαθέξεηαη : «Η ιζτύς ηης 

ζύμβαζης άρτεηαι από ηην σπογραθή και ανάρηηζή ηης ζηο ΚΗΜΔΗΣ και ιζτύει για 

ένα (1) έηος με δικαίωμα ηρίμηνης παράηαζης μεηά από ηην απόθαζη ηοσ ΔΣ». 

2. Σελ έγθξηζε από άπνςε ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ πξνκήζεηα «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (DPO)» γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

3.  Σε ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο γηα ηελ «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ (DPO)» κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο κεηά από ζπιινγή πξνζθνξώλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 4782/2021. 

4.   Η δαπάλε ζα επηβαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ ΚΑ Δμόδσλ 0419 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ έηνπο 2022. 

------------------------------------------- 

  Καζώο δελ ππάξρεη άιιν ζέκα πξνο ζπδήηεζε,  ιύεηαη  ε ζπλεδξίαζε.  
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ε  πίζησζε  ησλ αλσηέξσ παξόλησλ ησλ κειώλ ηνπ Γ. . ζπληάρζεθε  ην  παξόλ  πξαθηηθό  

από ηελ γξακκαηέα Α. Μαπξίθνπ θαη αθνύ αλαγλώζηεθε  θαη  βεβαηώζεθε επηθπξώλεηαη 

από ηελ Πξόεδξν ηνπ Γ. ., Γηνηθήηξηα ηνπ Γ. Ν. Υίνπ, θα Δ. Καληαξάθε. 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

Δ. ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ 

              Ζ εθηειούζα τρέε γρακκαηέα   

  ΜΑΤΡΗΚΟΤ ΑΝΘΖ 

Σο παρόλ είλαη αθρηβές αληίγραθο  

              αποζπάζκαηος  

           Πραθηηθού ηοσ Γ.                                                           

            Υίος , 20-4-2022  

             Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

               Α. ΜΑΤΡΗΚΟΤ  

 

ΑΔΑ: Ω5Σ5469073-ΔΔΤ
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