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ΕΛΛΘΝΙΚΘ  ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                               Βζροια, 19/3/2021 
ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ  ΘΜΑΘΙΑ                               Αρ.πρωτ.  438/Φ.6.29 
 

 

 
 

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)  

κατά τα προβλεπόμενα ςτον Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Προςωπικών 
Δεδομζνων (GDPR 2016/679) 

 
CPV: 79417000-0 ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΒΟΤΛΩΝ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝ ΠΟΟ 3.500,00€ (ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΦΠΑ 24%) 

 
 
 

Σο Επιμελθτιριο Ημακίασ προτίκεται να προβεί ςτθν προμικεια παροχισ υπθρεςιών 
υπεφκυνου προςταςίασ δεδομζνων (DPO), κατά τα προβλεπόμενα ςτον Γενικό Κανονιςμό 
Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομζνων (GDPR 2016/679), με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ 
ανάκεςθσ του άρκρου 118 του Ν.4112/2016. 
 

Σο Επιμελθτιριο Ημακίασ, ωσ Ν.Π.Δ.Δ., υπάγεται εξ οριςμοφ, ςτο πεδίο εφαρμογισ του 
νζου Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων (General Data 
Protection Regulation, εν ςυντομία, GDPR), ο οποίοσ ζχει  εφαρμοςκεί άμεςα ςε όλα τα Κράτθ 
Μζλθ τθσ ΕΕ (χωρίσ να απαιτείται εςωτερικι νομοκετικι εναρμόνιςθ) ςτισ 25 Μαΐου 2018, και 
υποχρεοφται να ορίςει ζναν Τπεφκυνο Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO). το Επιμελθτιριο δεν 
υπθρετεί υπάλλθλοσ διαπιςτευμζνοσ DPO και ωσ εκ τοφτου θ υπθρεςία κα παραςχεκεί από 
εξωτερικό ςυνεργάτθ. 

 
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 3.500,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 
 

Σο κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά 
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). τθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν (ιςότιμεσ κεωροφνται οι 

Διεφκυνςθ       : Κεντρικισ 3 

Σαχ. Κώδικασ    : 59132 

Πλθροφορίεσ : Ο.αββίδου 

Σθλζφωνο         : 23310 24-734                  

FAX                    : 23310 25-330                  

E-mail : chamimat@otenet.gr                                
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προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι), θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον 
τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ του Επιμελθτθρίου και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

 
Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ πρζπει να φζρει τθν επωνυμία και τθν διεφκυνςθ του 

προςφζροντα, να αναγράφεται ο τίτλοσ τθσ πρόςκλθςθσ και θ καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορών (26/3/2021). 

Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ξεχωριςτοί φάκελοι με όλα τα 
ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία. Η προςφορά κα περιλαμβάνει: 

 
Α) Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ τθσ προςφοράσ (Πρωτότυπα και αντίγραφα) με τθν 

ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ» και κα περιζχει: 
Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ότι 

μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ. 4 εδ. α και του άρκρου 74 του 
Ν. 4412/2016, για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν 
από τθν ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου. 

Β) Σα Σεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ (Πρωτότυπα και αντίγραφα) με τθν ζνδειξθ 
«ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και περιζχει τθν τεχνικι περιγραφι τθσ προςφερόμενθσ 
υπθρεςίασ θ οποία κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Παράρτθμα A «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ» τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ και ςτθν οποία ο προςφζρων κα περιγράφει ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ 
απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, 
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ, με βάςθ το 
κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Παράρτθμα. 

Επιςθμαίνεται ότι κα περιζχονται ςτο ανωτζρω φάκελο όλα τα αναφερόμενα ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ πιςτοποιθτικά και λοιπά δικαιολογθτικά. 

Γ) Σα Οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ (Πρωτότυπα και αντίγραφα) επί ποινι 
απορρίψεωσ ςε φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» και κα περιζχει 
το ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ , ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ A). 

Οι τιμζσ των προςφορϊν κα δίδονται ςε ευρϊ. τισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι υπζρ 
τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπονται ςτο Παράρτθμα Α και για το ηθτοφμενο διάςτθμα. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ 
υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ 
ΟΓΑ. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ ́ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα ι δεν 
αναπροςαρμόηονται. Οι υποψιφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμζνοι να ςυμπλθρϊςουν και να 
κατακζςουν τον πίνακα οικονομικισ προςφοράσ όπωσ κακορίηεται ςτθ παροφςα πρόςκλθςθ. Δεν 
γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται. 

Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προςφοράσ κα φζρουν και 
τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν δθλ. θ αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, θ 
αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν και θ αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν κα γίνει 
ενιαία και κα ςυνταχκεί ζνα ενιαίο πρακτικό. 
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Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι ζνα ζτοσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ.  
 

Επιςθμαίνεται ότι: Θ ζκδοςθ του τιμολογίου κα πραγματοποιείται ςτο τζλοσ κάκε μινα. 
 

Ο Ανάδοχοσ πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα προςκομίςει: 
1. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςώπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 

φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΗ), προςκομίηει ςχετικό 
πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, 
εφόςον αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΗ), 
αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. τισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και 
μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ 
νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. Από τα ανωτζρω ζγγραφα 
πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ 
τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των 
ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρώου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκαταςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο να προκφπτει ότι 
πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ παρ.1 του αρ.73 του Ν.4412/2016, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

θμειϊνεται ότι: 
Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα 
που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Η υποχρζωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 
εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 
β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου,  
γ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

3. Πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από αρμόδια, κατά περίπτωςθ, αρχι του οικείου 
κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ 
τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ 
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προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ (Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα και Φορολογικι 
ενθμερότθτα), που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ. 

Πζραν των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν 
ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει ακετιςει τισ 
ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, 
το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, ςφμφωνα με το άρκρο 18 παρ. 2 και 5 του ν.4412/16. (παρ. 4, περ. α του 
άρκρου 73 του Ν. 4412/2016)   

 
5. Τπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε 

βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.  
 
Επιςθμαίνεται ότι: Ωσ προσ το χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των δικαιολογθτικών που 
προςκομίηονται από τον προςωρινό ανάδοχο (δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ) ιςχφουν τα 
αναφερόμενα ςτο υπ ́αρικμ. πρωτ. 2210/19.04.2019 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ.(66ΓΠΟΞΣΒ-Η9Κ).  
 

Οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ μζχρι τισ 
26/3/2021, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 2 μ.μ. ςτα Γραφεία του Επιμελθτθρίου Ημακίασ, οδόσ: 
Κεντρικισ 3, ΣΚ 59132, Βζροια, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. Προςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν 
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ.  

 
Πλθροφορίεσ παρζχονται από τα γραφεία του Επιμελθτθρίου Ημακίασ κατά τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ και ϊρεσ από 9:00 π.μ. – 14:30 μ.μ..   
 

Για το Επιμελθτιριο Ημακίασ 

Ο Πρόεδροσ 

 

 

ΜΠΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 

 

 

 

 

 



Ζκδοςθ: 1.0/ Ζντυπο: Ε46                                                       ISO 9001:2015                                                                                  5    

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

 

Γενικά 

τισ 27 Απριλίου του 2016 υιοκετικθκε ο νζοσ Γενικόσ Κανονιςμόσ για τα Προςωπικά 
Δεδομζνα (General Data Protection Regulation, εν ςυντομία, GDPR), ο οποίοσ κα εφαρμοςκεί 
άμεςα ςε όλα τα Κράτθ Μζλθ τθσ ΕΕ (χωρίσ να απαιτείται εςωτερικι νομοκετικι εναρμόνιςθ) 
ςτισ 25 Μαΐου 2018. Αυτό ςθμαίνει ότι μετά τισ 25.05.2018 όποιοι επεξεργάηονται προςωπικά 
δεδομζνα υποχρεοφνται να τθροφν τον Κανονιςμό και κα αντιμετωπίηουν κυρϊςεισ ςε 
περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από αυτόν. Επομζνωσ, οι επιχειριςεισ 
πρζπει να λάβουν άμεςα τα κατάλλθλα μζτρα, ϊςτε να διαςφαλίςουν τθ ςυμμόρφωςθ και να 
αποφφγουν τθν επιβολι αυςτθρϊν κυρϊςεων αλλά και αγωγζσ αποηθμίωςθσ. Η μθ ςυμμόρφωςθ 
μπορεί να οδθγιςει ςε ςθμαντικοφσ οικονομικοφσ και επιχειρθματικοφσ κινδφνουσ, κακϊσ θ 
παραβίαςθ δεδομζνων μπορεί να οδθγιςει ςε υποχρζωςθ ευρείασ κοινοποίθςισ τθσ και κατά 
ςυνζπεια να βλάψει τθ φιμθ μίασ επιχείρθςθσ. 

Σο Επιμελθτιριο Ημακίασ, ωσ Ν.Π.Δ.Δ., υπάγεται εξ οριςμοφ, ςτο πεδίο εφαρμογισ του 
νζου Ευρωπαϊκοφ Κανονιςμοφ για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων.  

τισ 20 Μαΐου 2019 ςυντάχκθκε ο Οδθγόσ υμμόρφωςθσ του Επιμελθτθρίου Ημακίασ 
ςτον Γενικό Κανονιςμό για τα Προςωπικά Δεδομζνα (GDPR),. 

 
Η επιλογι και τοποκζτθςθ ςτθ κζςθ του Τπεφκυνου Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO) 

υπαλλιλου υπθρετοφντοσ ςτο Επιμελθτιριο προχποκζτει : 
1.- Να υπθρετεί υπάλλθλοσ με τισ απαραίτθτεσ διαπιςτεφςεισ και 
2.- Ο υπάλλθλοσ αυτόσ να αςχολείται μόνο με αυτό το αντικείμενο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςυνεργαςίασ και να λογοδοτεί ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα.  

το Επιμελθτιριο δεν υπθρετεί υπάλλθλοσ διαπιςτευμζνοσ DPO και ωσ εκ τοφτου θ 
υπθρεςία κα παραςχεκεί από εξωτερικό ςυνεργάτθ μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ απευκείασ 
ανάκεςθσ. 

 
Εφροσ ζργου (Scope) 

Ο υποψιφιοσ πάροχοσ υπθρεςιϊν κα πρζπει να λάβει υπόψθ του ότι το πεδίο εφαρμογισ 
καταλαμβάνει το ςφνολο των υπθρεςιϊν του Επιμελθτθρίου, ςυμπεριλαμβανομζνων 
επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν / μονάδων λειτουργίασ, των λειτουργιϊν υποςτιριξθσ, των 
ιςτοτόπων και των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που εμπλζκονται ςτθν αποκικευςθ, 
επεξεργαςία, διαβίβαςθ και διαγραφι δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα του Επιμελθτθρίου. Ο 
ανάδοχοσ με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα οριςτεί ωσ DPO του Επιμελθτθρίου Ημακίασ 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ. 

 
Προχποκζςεισ υμμετοχισ 

Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτισ αιτοφμενεσ υπθρεςίεσ, και πιο 
ςυγκεκριμζνα: 
Ο υπεφκυνοσ προςταςίασ δεδομζνων ( φυςικά πρόςωπα, νομικά πρόςωπα ι/ και ενϊςεισ 
προςϊπων) πρζπει να διακζτει, μεταξφ άλλων, τισ ακόλουκεσ αποδεικτζεσ δεξιότθτεσ και 
εμπειρογνωμοςφνθ, θ δε πιςτοποιθμζνθ παρακολοφκθςθ εξειδικευμζνων ςεμιναρίων DPO (για 



Ζκδοςθ: 1.0/ Ζντυπο: Ε46                                                       ISO 9001:2015                                                                                  6    

τα φυςικά πρόςωπα) κρίνεται ωσ προςόν, χωρίσ όμωσ να μπορεί να υποκαταςτιςει τθν εμπειρία 
ςτον τομζα προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων: 

 Εμπειρογνωςία ςτον τομζα του δικαίου και των πρακτικϊν περί προςταςίασ δεδομζνων,  

 Γνϊςθ των πράξεων επεξεργαςίασ που διενεργοφνται,  

 Γνϊςθ του τομζα των τεχνολογιϊν πλθροφοριϊν και τθσ αςφάλειασ δεδομζνων, 

 Γνϊςθ του τομζα δραςτθριότθτασ του φορζα, 
Να προςκομιςτεί οποιοδιποτε ζγγραφο που αποδεικνφει τα ανωτζρω 

 
Ο υπεφκυνοσ προςταςίασ δεδομζνων δφναται να είναι δικθγόροσ ι/ και επιςτιμονεσ 

πλθροφορικισ ι/ και εταιρίεσ ςυμβουλευτικισ ςε ςφμπραξθ ι μθ με εταιρίεσ πιςτοποίθςθσ. Σα 
κακικοντα του DPO ορίηονται ςτα άρκρα του Κανονιςμοφ ΓΚΠΔ. 

 
Περιγραφι Τπθρεςιών Τπεφκυνου Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομζνων 

Ο Τπεφκυνοσ Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO) (ΤΠΔ) (ανάδοχοσ) ζχει τθν υποχρζωςθ, να είναι 
επαγγελματίασ κατάλλθλοσ για να κακορίςει τθ ςυμμόρφωςθ του οργανιςμοφ με τουσ εκνικοφσ 
και ευρωπαίουσ νόμουσ και πρακτικζσ για τθν προςταςία των δεδομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ "ςε βάκοσ κατανόθςθσ του GDPR". Ο ΤΠΔ πρζπει να ςυμμετζχει από το αρχικό ςτάδιο ςε όλα 
τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν προςταςία των δεδομζνων και πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ωσ 
«εταίροσ ςυηιτθςθσ» ςτο πλαίςιο του Επιμελθτθρίου, να προςκλθκεί να ςυμμετάςχει ςε 
ςυνεδριάςεισ τθσ διοίκθςθσ, να ηθτθκεί θ γνϊμθ του ςχετικά με κζματα προςταςίασ δεδομζνων 
και να εμπλακεί ζγκαιρα ςε περιςτατικά παραβίαςθσ δεδομζνων.  
 
Ο Τπεφκυνοσ Προςταςίασ Δεδομζνων είναι ο επαγγελματίασ που «διευκφνει» τθν ςυμμόρφωςθ. 
Γνωρίηει πολφ καλά και ςε βάκοσ τον Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ των Δεδομζνων, όλεσ τισ 
Οδθγίεσ τθσ Επιτροπισ του Άρκρου 29, τθν εκνικι νομοκεςία για τθν προςταςία των δεδομζνων, 
χωρίσ να είναι απαραίτθτα νομικόσ, ενϊ παράλλθλα ζχει γνϊςεισ πλθροφορικισ και μάλιςτα 
αςφάλειασ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, χωρίσ να είναι απαραίτθτα πτυχιοφχοσ πλθροφορικισ, 
γνϊςεισ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ ομάδασ ζργου, γνϊςεισ δθμοςίων ςχζςεων και πεικϊ.  
 
Θα πρζπει να είναι προςβάςιμοσ ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, 
ςτο Επιμελθτιριο, αλλά και ςτουσ πολίτεσ των οποίων τα δεδομζνα επεξεργάηεται το 
Επιμελθτιριο 365 μζρεσ τον χρόνο, 24 ϊρεσ τθν θμζρα. 
 
O Τπεφκυνοσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων (DPO as a Service), κα ζχει ενδεικτικά τισ 
ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ και εργαςίεσ: 
 
1. να ενθμερϊνει και να ςυμβουλεφει το Επιμελθτιριο και τουσ εργαηομζνουσ που εκτελοφν τθν 

επεξεργαςία ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςφμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τθν εκνικι 
νομοκεςία περί προςταςίασ δεδομζνων. Ενδεικτικά περιπτϊςεισ όπου το προςωπικό κρίνεται 
αναγκαίο να επικοινωνεί με τον ΤΠΔ είναι οι εξισ:  
1.1. Όταν προςωπικά δεδομζνα που τθρεί το Επιμελθτιριο καταλιγουν ι υπάρχει κίνδυνοσ 

να καταλιξουν ςε μθ εξουςιοδοτθμζνουσ παραλιπτεσ. 
1.2. Όταν, -ζςτω πικανολογείται ότι- κακόβουλεσ ενζργειεσ (τρίτων ι μθ) κζτουν ςε κίνδυνο ι 

παραβιάηουν προςωπικά δεδομζνα που τθρεί το Επιμελθτιριο 
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1.3. Όταν παρατθροφνται φποπτεσ δραςτθριότθτεσ ικανζσ να προςβάλουν τθν αςφάλεια των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που ςυλλζγει και τθρεί το Επιμελθτιριο, όπωσ λ.χ. 
φποπτθ θλεκτρονικι αλλθλογραφία.  

2. να παρακολουκεί τθ ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του ΓΚΠΔ και των εκνικϊν διατάξεων περί 
προςταςίασ δεδομζνων και με τισ πολιτικζσ του Επιμελθτθρίου ςε ςχζςθ με τθν προςταςία 
των προςωπικϊν δεδομζνων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάκεςθσ ευκυνϊν, τθσ 
ευαιςκθτοποίθςθσ και τθσ κατάρτιςθσ του προςωπικοφ που αςχολείται με τισ διαδικαςίεσ 
επεξεργαςίασ, και τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ,  

3. να παρζχει ςυμβουλζσ, όταν ηθτθκεί, όςον αφορά τθν εκτίμθςθ των επιπτϊςεων ςτθν 
προςταςία δεδομζνων και να παρακολουκεί τθν απόδοςι τθσ ςφμφωνα με τον ΓΚΠΔ, 

4. να ςυνεργάηεται με τθν Ευρωπαϊκι και τθν Εκνικι Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων και να 
εκπροςωπεί το Επιμελθτιριο ενϊπιον αρμοδίων αρχϊν ωσ Τπεφκυνοσ Προςταςίασ 
Δεδομζνων, 

5. να ενεργεί ωσ ςθμείο επαφισ τθσ εποπτικισ αρχισ για ηθτιματα που αφοροφν τθν 
επεξεργαςία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προθγοφμενθσ διαβοφλευςθσ που αναφζρεται ςτο 
άρκρο 36 του Κανονιςμοφ για τθν Προςταςία Προςωπικϊν Δεδομζνων και να διαβουλεφεται 
ςχετικά με οποιοδιποτε άλλο κζμα, όπου είναι απαραίτθτο, 

6. να ςυντάξει, να υποβάλει για ζγκριςθ και να κυκλοφοριςει Πολιτικζσ Προςταςίασ 
Δεδομζνων, 

7. να παρζχει εξατομικευμζνα, ανά Σμιμα και Λειτουργία, Εκπαίδευςθ ςχετικά με το πλαίςιο 
του ΓΚΠΔ,  

8. να ςυμβουλεφει για τθν ανάγκθ διεξαγωγισ αξιολόγθςθσ αντικτφπου δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα (DPIA) με τθ χριςθ προκακοριςμζνων προτφπων και να εξαςφαλίηει τθν υποβολι 
τουσ με τθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, ανάλογα με τθν 
περίπτωςθ. 

 
Οι υπθρεςίεσ του Τπεφκυνου Προςταςίασ Δεδομζνων, παρζχονται τόςο με επιτόπου επιςκζψεισ, 
όςο και απομακρυςμζνα.  
 
 

 
Παραδοτζα τθσ υπθρεςίασ του Τπεφκυνου Προςταςίασ Δεδομζνων 

 
1. Παροχι ενθμζρωςθσ και ςυμβουλϊν ςτο προςωπικό που απαςχολεί του Επιμελθτιριο 

Ημακίασ, ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με τθ νομοκεςία περί προςταςίασ 
δεδομζνων για όλθ τθν διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ. 

 
2. Παροχι ςυμβουλϊν και ζλεγχοσ τθσ απαίτθςθσ υλοποίθςθσ ΕΑΠΔ (Εκτίμθςθ Αντίκτυπου 

ςτα Προςωπικά Δεδομζνα) και παρακολοφκθςθ του αποτελζςματοσ. 
 

3. υνεργαςία με τθν Αρχι προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα (ΑΠΔΠΧ) και 
εκπροςϊπθςθ ωσ ςθμείο επαφισ για ΑΠΔ ςχετικά με ηθτιματα που αφοροφν τθν 
επεξεργαςία 

 
4. Παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ του Επιμελθτθρίου με το ςφνολο τθσ νομοκεςίασ που 

αφορά τθν προςταςία δεδομζνων, επίςθσ κατά τθ διάρκεια ελζγχων, δραςτθριοτιτων 
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ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ που ςυμμετζχει ςε πράξεισ επεξεργαςίασ 
(πρακτικό ςυνάντθςθσ ανά δραςτθριότθτα). 

 
5. Επίςκεψθ ςτο Επιμελθτιριο ζωσ 4 μζρεσ τον μινα κατά μζςο όρο (με ςυνακόλουκο 

πρακτικό ςυνάντθςθσ ανά επίςκεψθ) και απαςχόλθςθ εξ αποςτάςεωσ για τισ ανάγκεσ και 
τα κζματα που προκφπτουν.  

 
6. Εκπροςϊπθςθ ωσ ςθμείο επαφισ για αιτιματα φυςικϊν προςϊπων που αφοροφν τθν 

επεξεργαςία των δεδομζνων τουσ προςωπικοφ χαρακτιρα και τθν άςκθςθ των 
δικαιωμάτων τουσ (τριμθνιαία αναφορά αιτθμάτων) . 

 
7. Τποχρεωτικι δθμοςιοποίθςθ των ςτοιχείων επικοινωνίασ του DPO (ζντυπο ανακοίνωςθσ 

DPΟ ςτθν ΑΠΔΠΧ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ζκδοςθ: 1.0/ Ζντυπο: Ε46                                                       ISO 9001:2015                                                                                  9    

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Προσ:  
Σο Επιμελθτιριο Θμακίασ 
Κεντρικισ 3,  59132 Βζροια 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ/ΕΠΩΝΤΜΙΑ:  

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟ -ΑΡΙΘΜΟ -Σ.Κ.:  

Α.Φ.Μ.:  

Δ.Ο.Τ.:  

ΣΘΛΕΦΩΝΟ:  

FAX:  

E-MAIL:  

 
 
Η παροφςα προςφορά αφορά τθν προμικεια υπθρεςίασ Τπεφκυνου Προςταςίασ Δεδομζνων 
διάρκειασ ενόσ ζτουσ 
 

α/α Περιγραφι Τπθρεςίασ  Μονάδα 
Μζτρθςθσ 

Ποςότθτα Προςφερόμενθ 
τιμι για τθν 
Τπθρεςία χωρίσ 
ΦΠΑ 

Προςφερόμενθ 
τιμι για τθν 
Τπθρεςία με 
ΦΠΑ 

1 Τπεφκυνοσ Προςταςίασ 
Δεδομζνων (DPO) κατά τα 
προβλεπόμενα ςτον 
Γενικό Κανονιςμό 
Προςταςίασ Προςωπικών 
Δεδομζνων (GDPR 
2016/679) 

    

 
 * Ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ αρ. πρωτ. 438/Φ.6.29/19-3-2021 πρόςκλθςθσ, τουσ οποίουσ 
αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ.  
*  Η επιχείρθςι µου είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμερθ.  
*  Η προςφορά µου ιςχφει για 90 θμζρεσ, προςµετροφµενεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ.  
                                                                                                           

(Σόποσ, θμερομθνία)   
                                                         Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ  

 
 

(φραγίδα και Τπογραφι) 
 


