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ΓΕΝΙΚΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (2016/679) (GDPR) 

 
«CPV 79411000-8 - Τπηρεςίεσ παροχήσ ςυμβουλϊν ςε θζματα γενικήσ διαχείριςησ» 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
ασ γνωρίηουμε ότι ςφμφωνα με τθν 240/2018  Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ο 
Διμοσ Διονφςου κα προχωριςει, με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ του άρκρου 
118 του Ν. 4412/2016 και ςφμφωνα με τθν υποπ. (α) τθσ περ. (9) και τθσ περ (31) τθσ παρ.1 
του άρκρου 2  και  τθσ περ. (15) τθσ παρ 3 του άρκρου 2 του Ν.4412/2016  με κριτήριο 
κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά, αποκλειςτικά 
βάςει τιμήσ ςτθν ανάκεςθ Παροχισ Τπθρεςιϊν  με τίτλο «Ανάπτυξη ςυςτήματοσ 
διαδικαςιϊν & πολιτικϊν για την προςαρμογή του Δήμου Διονφςου ςτισ απαιτήςεισ του 
νζου Ευρωπαϊκοφ Γενικοφ Κανονιςμοφ για την Προςταςία Δεδομζνων (2016/679) (GDPR) 
και  ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ για τθν εν λόγω υπθρεςία, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ  
01/2018 Μελζτθσ του Σμιματοσ Προγραμματιςμοφ,  Οργάνωςθσ, Πλθροφορικισ  & 
Διαφάνειασ, θ οποία και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.  
 
Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςυνολικά για 150 θμερολογιακζσ θμζρεσ  ςτο ποςό 
των είκοςι τριϊν χιλιάδων εννιακοςίων ενενιντα τεςςάρων ευρϊ ( 23.994,00€ )  ςυμπ. 
ΦΠΑ 24%  και κα βαρφνει τον ΚΑ 00.6142.0006 με τίτλο "Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ 
διαδικαςιϊν & πολιτικϊν για τθν προςαρμογι του Διμου Διονφςου ςτισ απαιτιςεισ του 
νζου Ευρωπαϊκοφ Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Προςταςία Δεδομζνων (2016/679) (GDPR)" 
του προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου για το οικονομικό ζτοσ 2018 
 
 



ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
 

Α/Α CPV 79411000-8 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΝΟΛΟ €  
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

1 Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ διαδικαςιϊν & πολιτικϊν για τθν 
προςαρμογι του Διμου Διονφςου ςτισ απαιτιςεισ του νζου 
Ευρωπαϊκοφ Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Προςταςία Δεδομζνων 
(2016/679) (GDPR) 

19.350,00€ 
 

 ΤΝΟΛΟ 
ΦΠΑ 24% 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

19.350,00€ 
  4.644,00€ 
23.994,00€ 

 
 
Οι δυνθτικοί ανάδοχοι κα πρζπει να ζχουν ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ να ζχουν μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν 
ρξήζεσλ κεγαιχηεξν απφ ην ηξηπιάζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλάζεζε 
έξγνπ,   
Ελάχιςτθ προχπόκεςθ πιςτοποίθςθσ είναι να διακζτουν πιςτοποίθςθ ISO 9001:2015. 

Επίςθσ  να ζχουν   εμπειρία ςτθν εκτζλεςθ ζργων ςτον τομζα αςφάλειασ πλθροφοριϊν 

και προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων που να αποδεικνφεται από τθν ςυμμετοχι ςε 

τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο παροχισ υπθρεςιϊν για προςαρμογι ςτον GDPR και ζνα (1) 

ζργο παροχισ υπθρεςιϊν για προςαρμογι ςτο ISO 27001 και να διακζτουν  ανκρϊπινο 

δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρουν ςε πζρασ επιτυχϊσ τισ 

απαιτιςεισ του ζργου.  

υγκεκριμζνα απαιτείται κατ' ελάχιςτον:  

1. Να οριςτεί μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου ςε ρόλο Τπευκφνου Ζργου (Project 
Manager), o οποίοσ να διακζτει εμπειρία ςτον τομζα αςφάλειασ 
πλθροφοριϊν και προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων που αποδεικνφεται 
από τθ ςυμμετοχι του ωσ υπευκφνου ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον ενόσ (1) 
ζργου προςαρμογισ ςτον GDPR. 

2. Να διατεκεί Ομάδα Ζργου που να απαρτίηεται κατ' ελάχιςτο από δφο (2) μζλθ 
(εκτόσ από τον Τπεφκυνο Ζργου) ζνασ εκ των οποίων να είναι νομικόσ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει οι υποψιφιοι ανάδοχοι να αποδεικνφουν τα προαναφερόμενα 
προςόντα με κατάλλθλα δικαιολογθτικά.   
 
Ωσ εκ τοφτου, προςκαλεί τουσ οικονομικοφσ φορείσ για τθν κατάκεςθ των αναγκαίων 
δικαιολογθτικϊν και  προςφοράσ  (παρουςιάηονται ακολοφκωσ ) ςε ςφραγιςμζνουσ  
φακζλουσ, μζχρι  την  18 /06 /2018  και ϊρα 15:00 μμ ςτο πρωτόκολλο του Διμου 
Διονφςου , Σαχ. Δ/νςθ: Λ. Μαρακϊνοσ 29 ,Σ.Κ. 145 65, Άγιοσ τζφανοσ 

 

 

 

 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ   (Άρθρα 92 ,93, 94, 95 & 96 
του  Ν.4412/2016)  

1) Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75) του νομίμου 
εκπροςϊπου ςτθν οποία να αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ ΠΡΟΚΛΗΗ  και να 
δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ ο οικονομικόσ 
φορζασ : 

 Δε βρίςκεται ςε μια από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 &74 του Ν.4412/2016 
 

 Ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ 01/2018 μελζτθσ τoυ Σμιματοσ  Προγραμματιςμοφ, 
Οργάνωςθσ, Πλθροφορικισ & Διαφάνειασ,, θ οποία και αποτελεί αναπόςπαςτο 
μζροσ τθσ παροφςθσ. 

 

 Η ςυμμετοχι του δε δθμιουργεί κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 24 του Ν.4412/2016 

 
2) Σα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του  οικονομικοφ  φορζα 
 
3) Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ αν ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπο 

του. 
 

4) Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου όπου κα φαίνεται θ εγγραφι τουσ ςε 
αυτό και το ειδικό είδοσ των εργαςιϊν τουσ - το οποίο κα πρζπει να ςχετίηεται με το 
αντικείμενο τθσ πρόςκλθςθσ . Η μθ ςυνάφεια κα οδθγεί ςε αποκλειςμό του 
ςυμμετζχοντοσ (το πιςτοποιθτικό να ζχει εκδοκεί εντόσ των τελευταίων 6 μθνϊν 
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν). 

 
5) Τα παξαθάησ Δηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο  πξέπεη λα θαηαηεζνύλ καδί κε ηελ 

πξνθνξά ιόγσ ρξνληθνύ πεξηνξηζκνύ :  
 

 Απόζπαζμα ποινικού μηηρώοσ έθδνζεο εληόο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ από 
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ή, 
ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή αξρή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 
ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη απηέο νη 
πξνϋπνζέζεηο.  

 Πιζηοποιηηικό ηης αρμόδιας καηά περίπηωζη αρτής όηι είναι ενήμεροι:  
α) σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαη  
β) σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(θύξηαο θαη επηθνπξηθήο), θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξώλ.  
 Πιζηοποιηηικό ποσ εκδίδεηαι από ηην αρμόδια δικαζηική ή διοικηηική αρτή 

ηεο νηθείαο ρώξαο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ 6κήλνπ πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί 
ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 
από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ 
ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ 

βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα 
δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ρώξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπ. Αλ ε ρώξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθό ή 
απηό δελ θαιύπηεη όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ,ην έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθό κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηηο ρώξεο όπνπ 
δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ 
επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο. Οη αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο παξέρνπλ, 
όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη όηη δελ εθδίδνληαη 



ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ή όηη ηα έγγξαθα απηά 

δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη.  
 
Σε πεξίπησζε κε ππνρξέσζεο πξνζθόκηζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ, ζα 

πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή ππεύζπλε δήισζε. 
 

o Πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων ι  Ζνορκθ Βεβαίωςθ, από το οποίο να 
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ.  

 Τα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή ζπλνδεύνληαη από 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Σηα αιινδαπά δεκόζηα έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκόδεηαη ε Σπλζήθε ηεο Χάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ 
θπξώζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α'188). 

 

6) Σεχνική προςφορά 
 

7)Οικονομική προςφορά.  
 
Χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται το χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗ ζωσ 150 ημερολογιακζσ μζρεσ μετά. 
 
O ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει το αντικείμενο τθσ παροφςασ παροχισ υπθρεςιϊν, 
ςφμφωνα με τα ευρωπαϊκά ι διεκνι αναγνωριςμζνα πρότυπα, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
του παρόντοσ τεφχουσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Η παράβλεψθ ςτοιχείων ι οποιαδιποτε παράτυπθ και παράνομθ χρθςιμοποίθςθ ςτοιχείων 
κα κεωρείται αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά και κα επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. Η 
μθ ανταπόκριςθ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ ι πλθμμελισ παροχι των ηθτοφμενων 
υπθρεςιϊν επιςφρει τθ κιρυξθ ωσ ζκπτωτου μετά από Απόφαςθ του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 203,218 και 219 του ν.4412/2016 
Κατά τθ διαδικαςία υπογραφισ τθ φμβαςθσ ο Ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ που κα ηθτθκοφν από τν ανακζτουςα αρχι . 
Πλθροφορίεσ και διευκρινιςεισ : 
1.ςχετικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ μποροφν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το 
Σμήμα Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςησ, Πληροφορικήσ & Διαφάνειασ  του Διμου 
Διονφςου κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ κον. Σςζλιο Παναγιϊτθ  Σθλ 213 2030607 e-
mail: tseliosi@dionysos.gr 
2.ςχετικά με τθν παραπάνω διαδικαςία μποροφν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το 
Σμιμα Προμθκειϊν του Διμου Διονφςου κατά τισ εργάςιμεσ ϊρεσ και θμζρεσ κα. Βορριά 
Μαρία .τθλ 213 2030636. e-mail: vorria@dionysos. 
 
υνημμζνα: 
1.Μελζτη 01/2018 Σμήματοσ Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςησ, Πληροφορικήσ & 
Διαφάνειασ  - Σεφχοσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α) 
2.Τπόδειγμα Οικονομικήσ Προςφοράσ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β) 
 

  Η Αντιδιμαρχοσ Οικονομικισ      
Διαχείριςθσ 

   

  Αγγζλα Αγακοκλζουσ Ακριτίδθ 
   



 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      ΑΡ.ΜΕΛΕΣΗ : 01/2018  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ       ΗΜ/ΝΙΑ: 10/05/2018 
ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ    
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,  
ΟΡΓΑΝΩΗ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

 
 

      

 

ΜΔΛΔΣΗ 

 

Ανάπηςξη ζςζηήμαηορ διαδικαζιών & πολιηικών για ηην πποζαπμογή 
ηος Γήμος Γιονύζος ζηιρ απαιηήζειρ ηος νέος Δςπωπαϊκού Γενικού 
Κανονιζμού για ηην Πποζηαζία Γεδομένων (2016/679) (GDPR) 

 

(CPV: 79411000-8 - Τπηπεζίερ παποσήρ ζςμβοςλών ζε θέμαηα γενικήρ 

διασείπιζηρ) 

 

 

 

 

 Πεξηερφκελα: Ι. ΙΣΟΡΙΚΟ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ GDPR 

  ΙΙ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

  ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

  V. ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
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Η παξνχζα κειέηε αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ην Γήκν Γηνλχζνπ 

ζχκθσλα κε ην λέν Δπξσπατθφ Γεληθφ Καλνληζκφ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ 

Γεδνκέλσλ (GDPR). Σν ζχζηεκα απηφ ζα απνηειέζεη έλα πνιχηηκν εξγαιείν 

πνπ ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο 

λα είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλνο κε ηνλ παξαπάλσ θαλνληζκφ. 

Ι. ΙΣΟΡΙΚΟ – ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ GDPR 

ηηο 27 Απξηιίνπ 2016 δεκνζηεχηεθε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΔΔ) ν ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΔΔ) 2016/679 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ 

ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ (Γεληθφο Καλνληζκφο 

γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ – General Data Protection Regulation -GDPR). 

O θαλνληζκφο απηφο θαηαξγεί ηελ νδεγία 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ 

Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) πνπ ηζρχεη ζήκεξα θαη βάζεη ηνπ νπνίνπ έρεη πξνθχςεη 

ν Νφκνο 2472/1997 ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. Βάζεη ηνπ λνκηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

ΔΔ νη Δπξσπατθνί Καλνληζκνί είλαη γεληθήο εθαξκνγήο, ππνρξεσηηθνί θαη 

άκεζα εθαξκνζηένη ζε φια ηα θξάηε κέιε, ρσξίο λα ππάξρεη ππνρξέσζε γηα 

ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία εθάζηνπ θξάηνπο κέινπο. 

Ο θαλνληζκφο GDPR ηζρχεη γηα έλα πην επξχ πιαίζην απ' φ,ηη κπνξεί θαλείο λα 

αληηιεθζεί κε ηελ πξψηε καηηά. Ο λφκνο ζέηεη λένπο θαλφλεο γηα ηηο εηαηξείεο, 

ηνπο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο, ηηο κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο θαη ηνπο 

ππφινηπνπο νξγαληζκνχο πνπ πξνζθέξνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζε άηνκα πνπ 

δηακέλνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) ή πνπ ζπιιέγνπλ θαη αλαιχνπλ 

δεδνκέλα πνπ ζπλδένληαη κε θαηνίθνπο ηεο ΔΔ.  

Σα  δεδνκέλα  Πξνζσπηθνχ  ραξαθηήξα  κπνξεί  λα  είλαη:  

1.   Όλνκα / Γηεχζπλζε / usernames & passwords θαη γεληθψο πξνζσπηθά ζηνηρεία 

2.   Πιεξνθνξίεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξφλνηαο 

3.   Πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο 

4.   Δηζφδεκα 

5.   Πνηληθέο δηψμεηο θαη θαηαδίθεο 

6.   Πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

7.   θ.ιπ. 

ε αληίζεζε κε ηνπο λφκνπο πεξί ηδησηηθνχ απνξξήηνπ πνπ εθαξκφδνληαη ζε 

νξηζκέλεο άιιεο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο, ν θαλνληζκφο GDPR ηζρχεη γηα 

νξγαληζκνχο φισλ ησλ κεγεζψλ θαη φισλ ησλ θιάδσλ. 

Ο GDPR πεξηγξάθεη ηα δηθαηψκαηα θάζε αηφκνπ ηνπ νπνίνπ ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία απφ επηρείξεζε / θνξέα. Απηά ηα 

εληζρπκέλα δηθαηψκαηα παξέρνπλ ζηα άηνκα κεγαιχηεξν έιεγρν επί ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, κέζσ ηεο αλάγθεο χπαξμεο ζαθνχο 

ζπγθαηάζεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ 

δεδνκέλσλ, ηεο επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζηα πξνζσπηθά 



ηνπ δεδνκέλα, ησλ δηθαησκάησλ δηφξζσζεο, δηαγξαθήο θαη «ιήζεο», ηνπ 

δηθαηψκαηνο ελαληίσζεο κεηαμχ άιισλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία «πξνθίι», ηνπ δηθαηψκαηνο θνξεηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ απφ πάξνρν ζε πάξνρν.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν θαλνληζκφο ζέηεη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο θαη απζηεξέο 

ππνρξεψζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο / θνξείο ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπο, απφ ηε ζπιινγή έσο θαη 

ηελ θαηαζηξνθή ηνπο, ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπο ζε άιιεο ρψξεο, ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηελ αζθάιεηα 

(εκπηζηεπηηθφηεηα, αθεξαηφηεηα, δηαζεζηκφηεηα) ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

θαη ηηο ελέξγεηεο γλσζηνπνίεζεο πνπ νθείιεη λα θάλεη ν θνξέαο ζε πεξίπησζε 

παξαβίαζεο.  

  Ο Καλνληζκφο απαηηεί απφ ηηο εηαηξίεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ επεμεξγάδνληαη 

πξνζσπηθά δεδνκέλα λα επαλαμηνινγήζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο φζνλ αθνξά ηε 

δηαρείξηζε θαη αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηψλ, ηηο δηαζέζηκεο (εγθαηεζηεκέλεο) 

ηερλνινγίεο, ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο, ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπο θαη λα εθαξκφζνπλ αιιαγέο πξνο ηε ζπκκφξθσζε. 

Παξάιιεια, ν θαλνληζκφο απαηηεί ηε ιήςε «θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ κέηξσλ», ψζηε λα ελζσκαησζνχλ νη αξρέο ηεο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ ήδε απφ ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

κείσζε ησλ «θηλδχλσλ γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ απφ ηελ επεμεξγαζία».  

 Ο Καλνληζκφο απμάλεη ζεκαληηθά ηηο ππνρξεψζεηο θαη ησλ Γήκσλ αλαθνξηθά κε 

ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ λένπ 

θαλνληζκνχ, πνπ ελδηαθέξεη εμαηξεηηθά ηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο, είλαη 

απζηεξέο, ελψ πξνβιέπεη θαη εμνλησηηθά πξφζηηκα πνπ θηάλνπλ ηα 20εθ. €. Όιεο 

νη Δπηρεηξήζεηο, Γεκφζηνη Οξγαληζκνί θαη ΟΣΑ, ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ κε 

απηφλ κέρξη ηηο 25 Μαΐνπ 2018. Γηα ηελ απνθπγή δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ, πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζε πςειφηαηα επίπεδα απφ ηνλ Καλνληζκφ, θαη ιφγσ ηνπ 

εμαηξεηηθά δηεπξπκέλνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ πνπ δπζρεξαίλεη ηελ ζπκκφξθσζε 

ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο, νθείινπλ λα πεξηγξαθνχλ ζαθψο φιεο νη 

πξαθηηθέο ηνπ λένπ θχθινπ δηαρείξηζεο -θαη πξνζηαζίαο- δεδνκέλσλ. 

Ο Γήκνο Γηνλχζνπ, φπσο φινη νη νξγαληζκνί πνπ επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά 

δεδνκέλα, νθείιεη λα πξνζαξκνζηεί ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Καλνληζκφ 

άκεζα. Η πξνζαξκνγή ηνπ Γήκνπ αθνξά ηφζν ηελ αζθάιεηα φζν θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδεηαη. πγθεθξηκέλα, ε 

ζπκκφξθσζε ησλ  Γήκσλ κε  ηηο απαηηήζεηο  ηνπ GDPR  απαηηεί:  

 λα έρνπλ εθπαηδεχζεη θαηάιιεια ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο, 
 λα έρνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο θαη ηηο αλαγθαίεο πνιηηηθέο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ,  
 λα θάλνπλ αλαιχζεηο ησλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

ιφγσ παξαβίαζεο ηδησηηθφηεηαο (Privacy Impact Assessment), 
 λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ, 
 λα ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο αξρέο εληφο 72 σξψλ απφ ηνλ 

εληνπηζκφ ζπκβάληνο παξαβίαζεο ζπζηεκάησλ θαη απψιεηαο 
δεδνκέλσλ, 



 λα έρνπλ νξίζεη ππεχζπλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ (Data 
Protection Officer), 

 λα έρνπλ πιάλν αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο 
ζπζηεκάησλ θαη απψιεηαο δεδνκέλσλ (Incident Response Plan), 

 λα είλαη έηνηκεο λα απνδεκηψζνπλ ηνπο πειάηεο ησλ νπνίσλ ηα 
δεδνκέλα δελ θαηάθεξαλ λα πξνζηαηεχζνπλ. 

 
Με απηά ηα δεδνκέλα θαη ιφγσ ηνπ φηη ην ζέκα απηφ αθελφο δελ αλάγεηαη ζηα 

ζπλήζε θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ θαη αθεηέξνπ απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη ν Γήκνο δελ απαζρνιεί πξνζσπηθφ εμεηδηθεπκέλν ζην 

ζέκα, απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία ζπκβνχισλ 

(εμσηεξηθφ αλάδνρν), ε νπνία ζα ππνζηεξίμεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηνλ 

Δπξσπατθφ Καλνληζκφ.   

ΙΙ. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

Ο αλάδνρνο νθείιεη ζε διάζηημα πένηε (5) μηνών απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο λα αλαπηχμεη ζχζηεκα δηαδηθαζηψλ & πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ Δπξσπατθνχ Γεληθνχ 

Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (2016/679), ην νπνίν ζα απαξηίδεηαη 

απφ ηέζζεξα δηαθξηηά ζηάδηα: 

Σηάδιο 1: Αποηύπωζη και Ανάλσζη Υθιζηάμενης Καηάζηαζης (Gap 

Analysis)  

Η απνηχπσζε θαη αλάιπζε ηεο Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο αθνξά ηελ 

εηνηκφηεηα ηνπ Γήκνπ λα εθαξκφζεη ηνλ λέν Γεληθφ Καλνληζκφ γηα ηελ 

Πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ (GDPR). Γηα ην ζθνπφ απηφ εθαξκφδεηαη Gap 

Analysis, φπνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά:  

 Οη πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο. 
 Η νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ. 
 Σα έληππα θαη ηα αξρεία ηνπ ηεξνχληαη. 
 Οη πνιηηηθέο αζθάιεηαο ηνπ Γήκνπ. 
 Σα κέηξα αζθάιεηαο πνπ ιακβάλεη ν Γήκνο. 
 Ο πθηζηάκελνο εμνπιηζκφο θαη ινγηζκηθφ. 

 

ην πιαίζην ηνπ ηαδίνπ 1, ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί θαη εθηίκεζε επίπησζεο 

θηλδχλσλ σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Risk Analysis 

/ Impact Assessment). 

Σηάδιο 2: Σύζηημα Διατείριζης Αζθάλειας Πληροθοριών – ΣΔΑΠ 

(Information Security Management System – ISMS)  

ην δεχηεξν ζηάδην, αλαπηχζζεηαη χζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Πιεξνθνξηψλ – ΓΑΠ (Information Security Management System – ISMS) ην 

νπνίν απνηειεί εθείλν ην ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γήκνπ, πνπ αθνξά ζηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ. Η αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα ηθαλνπνίεζεο απαηηήζεσλ αζθάιεηαο απφ ηνλ Γήκν. 

Σν ζχζηεκα δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ αζθαιείαο βαζίδεηαη ζην Risk Analysis 

πνπ απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ΓΑΠ θαη αθνξά: 

 Σελ εζσηεξηθή νξγάλσζε 



 Σελ αζθάιεηα πιεξνθνξηψλ 
 Σα ηερληθά κέηξα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 

Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα επηινγή 

ηνπ θαηάιιεινπ πξνζψπνπ πνπ ζα πξέπεη λα νξηζηεί σο σο Τπεχζπλνο 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (Data Protection Officer – DPO). χκθσλα κε ην αξ. 

37 ηνπ Καλνληζκνχ:  

“5. Ο ππεύζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλωλ δηνξίδεηαη βάζεη επαγγεικαηηθώλ 

πξνζόληωλ θαη ηδίωο βάζεη ηεο εκπεηξνγλωζίαο πνπ δηαζέηεη ζηνλ ηνκέα ηνπ 

δηθαίνπ θαη ηωλ πξαθηηθώλ πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλωλ, θαζώο θαη βάζεη ηεο 

ηθαλόηεηαο εθπιήξωζεο ηωλ θαζεθόληωλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 39. 

6. Ο ππεύζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλωλ κπνξεί λα είλαη κέινο ηνπ πξνζωπηθνύ 

ηνπ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινύληνο ηελ επεμεξγαζία ή λα αζθεί ηα 

θαζήθνληά ηνπ βάζεη ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ.” 

εκεησηένλ επίζεο, πσο ζχκθσλα θαη κε ηελ ελεκέξσζε ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο πξνο ηνπο Γήκνπο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο ζην πιαίζην ηνπ θαλνληζκνχ GDPR “ε εθαξκνγή θαη 

πηζηνπνίεζε ελόο Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηώλ βάζε ηνπ 

ISO/IEC 27001 γηα ηνπο Οξγαληζκνύο θαη ηηο Επηρεηξήζεηο απνηειεί έλα 

απνηειεζκαηηθό εξγαιείν ζπκκόξθωζεο κε ζεκαληηθέο απαηηήζεηο ηνπ GDPR”.    

Σηάδιο 3: Προζαρμογή ζηις Ειδικές Απαιηήζεις ηοσ GDPR 

ην ηξίην ζηάδην ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ζχζηεκα 

πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Γήκνπ κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ (εθηφο ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο πνπ έρνπλ 

αληηκεησπηζηεί ζην ηάδην 2).  

Η ζπκκφξθσζε ηνπ δήκνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ GDPR πξνυπνζέηεη κεηαμχ 

άιισλ: 

 ρεδηαζκφ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 ρεδηαζκφ ελεξγεηψλ ελεκέξσζεο αξκφδησλ αξρψλ θαη φισλ ησλ 
ππνινίπσλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε πεξίπησζε ζπκβάληνο παξαβίαζεο 
ησλ ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο ηνπ Γήκνπ. 

 Αλάπηπμε πιάλνπ αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ παξαβίαζεο 
ζπζηεκάησλ θαη απψιεηαο δεδνκέλσλ (Incident Response Plan). 

 

Σηάδιο 4: Εκπαίδεσζη Προζωπικού ηοσ Δήμοσ 

Σέινο, ζην ηέηαξην ζηάδην, πξνβιέπεηαη ε εθπαίδεπζε ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γήκνπ. Απαηηείηαη ε πινπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα 

επαηζζεηνπνηήζεη θαη ζα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα είλαη 

ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζρεδηάζηεθαλ ζηα 

πξνεγνχκελα ζηάδηα αιιά θαη λα εμνηθεησζεί κε ηηο λέεο δηαδηθαζίεο.  

 



Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν αλάδνρνο ζα πινπνηήζεη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ, 

εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

θάζε νκάδαο ζηφρνπ.  

ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηνλ Γήκν ηα αθφινπζα παξαδνηέα: 

 ΦΑΗ 1: Αποηύπωζη και ανάλςζη ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ   
 

Μελέηη-Αναλςηική Απνηχπσζε, πνπ απνηειείηαη απφ ζρέδηα 
δξάζεο θαη ελέξγεηεο (Gap Analysis). Δθπφλεζε εθηίκεζεο θηλδχλσλ 
σο πξνο ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Risk Analysis / 
Impact Assessment).  
Υπόνορ παπάδοζηρ: αξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο. 

 
 ΦΑΗ 2: Ανάπηςξη ςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ Αζθάλειαρ 

Πληποθοπιών 

 
Υπόνορ παπάδοζηρ: εθαηφλ πέληε (105) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο. 

 
 ΦΑΗ 3: Ανάπηςξη ζςζηήμαηορ πολιηικών / διαδικαζιών για 

ηην Πποζαπμογή ζηον GDPR 

 
Υπόνορ παπάδοζηρ: εθαηφλ πέληε (105) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή 
ηεο ζχκβαζεο. 

 
 ΦΑΗ 4: Δκπαίδεςζη Πποζωπικού ηος Γήμος. 
 
Τινπνίεζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 
Γήκνπ Γηνλχζνπ.    
Υπόνορ παπάδοζηρ: Έσο ην ηέινο ηεο ζχκβαζεο. 

 
IV. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Η αλάζεζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.  

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2015, 

λα έρεη κέζν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ρξήζεσλ κεγαιχηεξν απφ ην ηξηπιάζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλάζεζε 

έξγνπ,  λα έρεη  εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε έξγσλ ζηνλ ηνκέα αζθάιεηαο 

πιεξνθνξηψλ θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ λα απνδεηθλχεηαη 

απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έξγν παξνρήο ππεξεζηψλ γηα 

πξνζαξκνγή ζηνλ GDPR θαη έλα (1) έξγν παξνρήο ππεξεζηψλ γηα 

πξνζαξκνγή ζην ISO 27001 θαη λα δηαζέηεη αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πφξνπο 

ηθαλνχο θαη αμηφπηζηνπο γηα λα θέξεη ζε πέξαο επηηπρψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

έξγνπ. πγθεθξηκέλα απαηηείηαη θαη' ειάρηζηνλ:  

  



3. Να νξηζηεί κέινο ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζε ξφιν Τπεπζχλνπ Έξγνπ 
(Project Manager), o νπνίνο λα δηαζέηεη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα αζθάιεηαο 
πιεξνθνξηψλ θαη πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 
απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ σο ππεπζχλνπ ζηελ πινπνίεζε 
ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έξγνπ πξνζαξκνγήο ζηνλ GDPR. 
  

4. Να δηαηεζεί Οκάδα Έξγνπ πνπ λα απαξηίδεηαη θαη' ειάρηζην απφ δχν (2) 
κέιε (εθηφο απφ ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ) έλαο εθ ησλ νπνίσλ λα είλαη 
λνκηθφο. 

 

   V. ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο απφ ηηο δηθέο ηνπ 

εγθαηαζηάζεηο. 

Δμππαθνχεηαη φηη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ησλ παξαδνηέσλ ζα γίλνπλ ζηηο αληίζηνηρεο ηνπνζεζίεο 

ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ  

Ο Γήκνο ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ απηνςίεο, ζα ππνδείμεη ζηνλ αλάδνρν 

ηελ αθξηβή ηνπνζεζία θαη ζα παξαδψζεη ηα δηαηηζέκελα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνχληαη θαη βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ Γήκνπ. 

VI. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Σα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Γήκν. ηελ πεξίπησζε 

δηαπίζησζεο παξεθθιίζεσλ θάζε παξαδνηένπ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 

ε αξκφδηα ππεξεζία δηαβηβάδεη εγγξάθσο ζηνλ αλάδνρν, ην αξγφηεξν εληφο 

είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξψλ  απφ ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζήο 

ηνπ, ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επί ηνπ παξαδνηένπ, πξνθεηκέλνπ ν αλάδνρνο λα 

ζπκκνξθσζεί κε απηέο θαη λα ην επαλππνβάιιεη θαηάιιεια ηξνπνπνηεκέλν θαη 

ζπκπιεξσκέλν, εληφο δέθα (10) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ησλ 

παξαηεξήζεσλ. 

Η παξαιαβή γίλεηαη ππνρξεσηηθά κέζα ζηηο εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη ζηε 

ζχκβαζε. 

VIΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΠΛΗΡΩΜΔ 
Η δαπάλε πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ δέθα ελλέα ρηιηάδσλ 

ηξηαθνζίσλ πελήληα επξψ (19.350,00€) πιένλ Φ.Π.Α. 24% ήηνη ζπλνιηθνχ 

πνζνχ είθνζη ηξηψλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ηεζζάξσλ επξψ 

(23.994,00€) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.6142.0006 κε ηίηιν "Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο 

δηαδηθαζηψλ & πνιηηηθψλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ λένπ Δπξσπατθνχ Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία 

Γεδνκέλσλ (2016/679) (GDPR)" ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2018. Σν ζπγθεθξηκέλν ηίκεκα δηακνξθψζεθε κεηά απφ ηελ 

έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ ζε 

αληίζηνηρνπο θνξείο. Σα ηηκνιφγηα ζα εθδίδνληαη επί πηζηψζεη θαη ε εμφθιεζε 

ζα γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάδνζεο – παξαιαβήο αλά νκάδα 

παξαδνηέσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ΙΙΙ ηνπ παξφληνο. 

  

 



  

VIII. ΓΔΝΙΚΗ & ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Άπθπο 1 - Ανηικείμενο ζςγγπαθήρ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο είλαη νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη κε ηνπ νπνίνπο 

ζα εθηειεζζεί ε εξγαζία κε ηίηιν «Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο δηαδηθαζηψλ & πνιηηηθψλ 

γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ Δπξσπατθνχ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ (2016/679) (GDPR)». 

Η δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη ζην πνζφ ησλ  19.350,00 € πιένλ ΦΠΑ 24%. 

 Δίλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2018 κε Κ.Α. 
00.6142.0006 θαη είλαη κνλαδηθή γηα απηέο ηηο εξγαζίεο. 

 Θα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πφξνπο ηνπ Γήκνπ. 
 Δξγνδφηεο ζηα παξαθάησ ζα νλνκάδεηαη ν Γήκνο Γηνλχζνπ. 
 Αλάδνρνο δε ν θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ε παξαπάλσ εξγαζία  θαη ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα ηελ εθηειέζεη. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα 
πξέπεη λα έρεη εγγξαθεί ζε Δπηκειεηήξην, θαη λα είλαη ηθαλφο λα παξέρεη 
Σερληθή βνήζεηα θαη παξφκνηεο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο.  

 
 Άπθπο 2 - Ιζσύοςζερ διαηάξειρ       

  

 Η Τπεξεζία πινπνηείηαη σο «δημόζια ζύμβαζη γενικών ςπηπεζιών» 
θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ 9 (β), ηνπ άξζξνπ 2 
«Οξηζκνί» θαη ζπγθεθξηκέλα ιακβάλνληαο  ππφςε: 

1) Σν Ν.4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147Α/08-08-2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο 
έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ». (πξνζαγσγή ζηηο Οδεγίεο 
2014/24/ΔΚ θαη 2014/25/ΔΚ)», θαη εηδηθφηεξα ηε δηαδηθαζία ηεο 
απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, παξάγξαθνο 1, εδάθην 9β. (δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο γεληθψλ ππεξεζηψλ) ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ άξζξνπ 118, 
παξ. 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 
(Κ.Γ.Κ.) κε ηελ πξνζζήθε ηνπ άξζξνπ 20 ηεο παξ. 13 ηνπ Ν. 
3731/2008, φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 
4412/2016 (Δγγπήζεηο), γηα ζπκβάζεηο αμίαο ίζεο ή θαηψηεξεο απφ ην 
πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) επξψ δελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο 
εθηέιεζεο.  

2) Ο Αζηηθφο Κψδηθαο φπσο ηζρχεη. 
3) Σν Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. Α’ 247), «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ 

ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη. 
4) Σν  Ν. 3852/2010 (Φ.Δ.Κ. Α’), «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

5) Σν Ν. 2472/1997 (Φ.Δ.Κ. Α’ 133), «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ», φπσο ηζρχεη. 

6) Σν  Ν. 3979/2011 (Φ.Δ.Κ. Α’ 138). «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε 
θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

7) Σν  Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο Γηαθάλεηαο κε ηελ 
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, 



δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα 
Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

8) Σν Ν.4071/2012 (Φ.Δ.Κ. 85Α/11-03-2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή 
αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε 
Δλζσκάησζε 3 Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ.» 

9) Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 19 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. Αξ. Πξση.: 3015 απφ 08/05/2017.  

 
  Άπθπο 3 - ςμβαηικά ζηοισεία  

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. H χκβαζε 
2. Η ζρεηηθή Μειέηε 
3. Η Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

  Άπθπο 4  - ύμβαζη 
Ο Αλάδνρνο, κεηά ηελ πξφζθιεζε ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν, ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, φρη κηθξφηεξν ησλ πέληε (5) εκεξψλ 

νχηε κεγαιχηεξν ησλ δέθα (10) εκεξψλ γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε. 

Η ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεηαη ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

  Άπθπο 5 - Υπονοδιάγπαμμα εκηέλεζηρ επγαζίαρ 

 
Η παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ  ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη απφ ηνλ 
Πξντζηάκελν ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο, κε γξαπηέο παξαηεξήζεηο επί ηεο 
παξνρήο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 
Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη ην απγόηεπο 5 
ημεπολογιακέρ ημέπερ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
Σν ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ παξαηίζεηαη ζηελ παξάγξαθν ΙΙΙ ηνπ 
παξφληνο θαη νη πηζαλέο απνθιίζεηο ζα γίλνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο.  
ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη απνδεδεηγκέλε παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο 
παξνχζεο Μειέηεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ ηειεία 
απφξξηςε ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ επαλάιεςε ηεο εξγαζίαο κέρξη ηελ 
επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο, ρσξίο θακία  νηθνλνκηθή ή άιιε 
επηβάξπλζε ηνπ Δξγνδφηε.   

 Δθ’ φζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο πην πάλσ πξνηάζεηο ηεο 
Δπηηξνπήο, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ζα νξίζεη, ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα 
πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληά 
ηνπ ηξφπν.  
Άπθπο 6 - Τποσπεώζειρ ηος Αναδόσος 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγθξνηήζεη ηα ζπλεξγεία δηεμαγσγήο ηεο 

εξγαζίαο θαη επζχλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη γηα ηελ θαιή θαη 

ζσζηή εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο.  

Άπθπο 7 - Τποσπεώζειρ ηος Δπγοδόηη 



 Ο εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή φισλ ησλ κέζσλ θαη 
ζηνηρείσλ ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
αλαηηζέκελεο εξγαζίαο θαη αηηνχληαη έγθαηξα απφ ηνλ Αλάδνρν. 

 
Άπθπο 8 - Ποινικέρ πήηπερ - Έκπηωζη ηος αναδόσος 

 Ο Αλάδνρνο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο 
ζχκβαζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηνπ Άξζξνπ 7. 
Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ή παξαπνίεζή ηεο επηζχξεη πνηλή αλάινγε κε ην 
κέγεζνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο.   

 Αλ απνδεδεηγκέλα δελ ηεξεζνχλ νη ζπκβαηηθνί φξνη απφ ηνλ Αλάδνρν, κε 
ππαηηηφηεηα ηνπ ίδηνπ, ηφηε απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ. 
 

Άπθπο 9 - Λοιπά έξοδα 

Γηα ηελ απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ παξφληνο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
εμαζθαιίζεη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε Ηιεθηξνληθνχο 
Τπνινγηζηέο, εθηππσηέο, θαμ, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, πξφζβαζε ζην 
δηαδίθηπν, θ.ιπ. ζηελ έδξα ηνπ ή ζε ρψξνπο ηεο επηινγήο ηνπ δεδνκέλνπ 
φηη νη ρψξνη εξγαζίαο αθνξνχλ ζηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν.  

 
Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο κεηαθηλήζεηο γηα ηελ νξζή πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ 
έξγνπ απνηεινχλ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε 
δηθά ηνπ κέζα, ρσξίο επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ.  
Άπθπο 10 - Φόποι, ηέλη, κπαηήζειρ 

Ο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, 

ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο, 

πιελ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ βαξχλεη ηνλ Γήκν. 

 Άπθπο 11- Παπαλαβή 

 
Η παξαιαβή ηεο εθηειεζζείζαο εξγαζίαο ζα γίλεηαη απφ ηελ νηθεία 
επηηξνπή. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη απνδεδεηγκέλε παξάβαζε ησλ φξσλ 
ηεο παξνχζεο Μειέηεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ 
ηειεία απφξξηςε ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ επαλάιεςε ηεο εξγαζίαο κέρξη 
ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο, ρσξίο θακία  νηθνλνκηθή ή 
άιιε επηβάξπλζε ηνπ Δξγνδφηε. Δθ’ φζνλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθσζεί 
κε ηηο πην πάλσ πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, εληφο ηεο  πξνζεζκίαο πνπ ζα 
νξίζεη, ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε 
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν κε ηηο 
αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ ηξφπν.  

 
Άπθπο 12 - Πληπωμή 

 
Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξεκαηηθή εληνιή ηνπ εξγνδφηε πνπ ζα 

εθδνζεί κεηά ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ζηνηρείσλ θαη βάζεη ζρεηηθήο 

εθθαζαξίζεσο απηνχ θαη πηζηνπνηήζεσο θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ πξσηφθνιιν 



παξαιαβήο ππφ ηεο νηθείαο Δπηηξνπήο θαη Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ κεηά δπν 

αληηγξάθσλ. 

 

  ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΚΑΙ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
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Δηλϊνω υπεφθυνα ότι : 
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· Η προςφορά ιςχφει για 60 θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ 
διαδικαςίασ τθσ Ανάκεςθσ. 
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