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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ 
 
 

ΥΔΣ.: Ν.4412/2016 (ΦΔΚ A’147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ» όπσο ηζρύεη. 

1. Σν ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΤΡΔΔΧ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (Γ.Δ.Ν.Δ.) ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

ζύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ Τπεύζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΤΠΓ) 

θαη ζπκκόξθσζεο, πξνζαξκνγήο θαη ππνζηήξημεο σο πξνο ηνλ Γεληθό Καλνληζκό 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηεο Δ.Δ. 679/2016 (GDPR), κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 

αλάζεζεο θαη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.  

2. Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη θαηά κέγηζηνλ ζην πνζό ησλ πέληε ρηιηάδσλ 

επξώ (5.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ησλ θξαηήζεσλ ππέξ 

Γεκνζίνπ., 

3. Γύλαζζε λα ππνβάιιεηε πξνζθνξά, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ώξεο, κέρξη ηελ Παξαζθεπή, 20/5/2022 θαη ώξα 10.00πκ. ζηελ δηεύζπλζε 

Ννηαξά 141, 18536 Πεηξαηάο, Γ.Δ.Ν.Δ./Σκήκα Γξακκαηείαο-Οηθ. Γηαρείξηζεο, 

ζύκθσλα κε ηηο επηζπλαπηόκελεο ηερληθέο απαηηήζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

4. Η παξνύζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ. ζηελ δηεύζπλζε www.generg.gr 

5. Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε. 

 

                                                                    Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
 
 
   
 

                                                         ΚΑΣΔΛΙΧΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ       

                                                                ΑΝΣΙΠΛΟΙΑΡΥΟ Λ.. 

 

                                                        

Δπηζπλάπηνληαη: 

Σερληθέο απαηηήζεηο (θ.4) 

 

 

 

http://www.generg.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παποσή ςπηπεζιώνΤπεύθςνος Πποζηαζίαρ Δεδομένων (ΤΠΔ) και ζςμμόπθωζηρ, 

πποζαπμογήρ και ςποζηήπιξηρ ωρ ππορ ηον Γενικό Κανονιζμό Πποζηαζίαρ 

Δεδομένων ηηρ Ε.Ε. 679/2016 (GDPR) 

1. ΓΔΝΙΚΑ 

ην παξόλ έγγξαθν πεξηγξάθνληαη νη ηερληθέο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζύλαςε 

ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ Τπεύζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΤΠΓ) θαη 

ζπκκόξθσζεο, πξνζαξκνγήο θαη ππνζηήξημεο σο πξνο ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ ηεο Δ.Δ. 679/2016 (GDPR). 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 

Η δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο νξίδεηαη θαηά κέγηζηνλ ζην πνζό ησλ 

πέληε ρηιηάδσλ επξώ (5.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ησλ θξαηήζεσλ 

ππέξ Γεκνζίνπ. Η αλσηέξσ δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γ.Δ.Ν.Δ. (Κ.Α.Δ 

0411). 

3. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Χο θξηηήξην θαηαθύξσζεο νξίδεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο. 

4. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο (CPV: 72322000-8) είλαη: 

- Παξνρή ππεξεζηώλ Τπεπζύλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ζπκκόξθσζεο, πξνζαξκνγήο 

θαη ππνζηήξημεο σο πξνο ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηεο Δ.Δ. 679/2016 

(GDPR) ην λ. 4624/2019 (Α΄ 137) «Απσή Πποζηαζίαρ Δεδομένων Πποζωπικού Χαπακηήπα, 

μέηπα εθαπμογήρ ηος Κανονιζμού (ΕΕ) 2016/679 ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος 

Σςμβοςλίος ηηρ 27ηρ Αππιλίος 2016 για ηην πποζηαζία ηων θςζικών πποζώπων ένανηι ηηρ 

επεξεπγαζίαρ δεδομένων πποζωπικού σαπακηήπα και ενζωμάηωζη ζηην εθνική νομοθεζία 

ηηρ Οδηγίαρ (ΕΕ) 2016/680 ηος Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ηηρ 27ηρ 

Αππιλίος 2016 και άλλερ διαηάξειρ». 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη εξγαζίεο:  

1)Αμηνιόγεζε όισλ ησλ ηνκέσλ δξαζηεξηόηεηαο ηνπ θνξέα θαη όισλ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ 

γξαθείσλ ηνπ, σο πξνο ηελ εηνηκόηεηά ηνπο έλαληη ηνπ ΓΚΠΓ.  

2)Δληνπηζκόο ησλ θελώλ θαη ησλ ειιείςεσλ πνπ πξέπεη λα θαιπθζνύλ.  

3)Πξόηαζε θαη ζρεδηαζκόο ησλ αλαγθαίσλ ηερληθώλ θαη νξγαλσηηθώλ κέηξσλ.  

4)Τινπνίεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ νξγαλσηηθώλ κέηξσλ. 

5)πλεξγαζία κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη κέρξη 31/12/2022. 

 

5.ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 

Τπεξεζίεο Τπεπζύλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΤΠΓ)/Δμσηεξηθόο Τπεύζπλνο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ: Οξίδεηαη άηνκν ηνπ παξόρνπ, σο Τπεύζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηνπ 

Γ.Δ.Ν.Δ., ν νπνίνο θαη εθηειεί όια ηα ρξέε ηνπ ΤΠΓ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 παξ. 1.α ηνπ 

ΓΚΠΓ, ηόζν κε επηηόπνπ επηζθέςεηο, όζν θαη εμ απνζηάζεσο. Δίλαη δε πξνζβάζηκνο από ηελ 

Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, ην Γ.Δ.Ν.Δ. αιιά θαη ηα Τπνθείκελα 

ησλ Γεδνκέλσλ. Αλαιπηηθά, ην έξγν πνπ ζα αλαιάβεη λα νινθιεξώζεη ν ΤΠΓ πεξηιακβάλεη:  

Ι. Απνηύπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, σο πξνο ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ 

ιακβάλεη ρώξα ζην θνξέα, ηα είδε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπο, ηηο ξνέο ησλ 

δεδνκέλσλ, ηηο πθηζηάκελεο πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο ηνπ θνξέα, ηε δπλακηθή ησλ 



θπζηθώλ πόξσλ ηνπ θνξέα, ηε δπλακηθή ησλ ηερληθώλ πόξσλ ηνπ θνξέα θαη ηα 

εθαξκνδόκελα κέηξα πξνζηαζίαο.  

ΙΙ. ύληαμε έθζεζεο, ε νπνία -ιακβάλνληαο ππόςε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνηύπσζεο ηεο 

θαηάζηαζεο- ζα πξνηείλεη εμαηνκηθεπκέλν ζρέδην ζπκκόξθσζεο, όπνπ ζα πεξηγξάθνληαη ηα 

πξνηεηλόκελα κέηξα πξνο ζπκκόξθσζε κε ηνλ Καλνληζκό, νη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ, ηα ζεκεία αλαπξνζαξκνγήο, νη λέεο εθαξκνζηέεο δηαδηθαζίεο, ε ελίζρπζε 

κε πεξαηηέξσ ηερληθά ή νξγαλσηηθά κέηξα, νη ηξόπνη πινπνίεζεο, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη 

πηζαλέο ελαιιαθηηθέο.  

ΙΙΙ. Τινπνίεζε ησλ νξγαλσηηθώλ κέηξσλ πνπ ζα πξνηαζνύλ.  

 

6.ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην Γ.Δ.Ν.Δ./Σκήκα 

Γξακκαηείαο-Οηθ. Γηαρείξηζεο (Ννηαξά 141, 18536 Πεηξαηάο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 

αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα παξαθάησ:  

-ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ Τπεύζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΤΠΓ)» 

-ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ: Δπσλπκία, Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε, Σειέθσλν & Γ/λζε 

ειεθηξ. ηαρπδξνκείνπ  

-Ο θάθεινο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: «Να κελ αλνηρηεί από ην πξσηόθνιιν ή ηελ 

γξακκαηεία».  

Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα θαηαηεζνύλ ζηελ αλσηέξσ δηεύζπλζε πξνζσπηθώο ή δηα 

εθπξνζώπνπ θαη ηαρπδξνκηθώο επί απνδείμεη. 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ: Παξαζθεπή, 20/5/2022 θαη ώξα 10.00πκ 

 

Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο αθόινπζνπο αλεμάξηεηνπο (2) δύν 

ππνθαθέινπο: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» θαη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 

ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηνπνζεηείηαη θάζε 

έγγξαθν θαη δηθαηνινγεηηθό πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ ηερληθή επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληνο, 

ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Δηδηθόηεξα, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

1) Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηόηεηα, ηελ ηερληθή ππνδνκή, 

ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ώζηε λα απνδείμεη ν ελδηαθεξόκελνο όηη δηαζέηεη ηελ 

θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ώζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρώο ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ππό αλάζεζε έξγνπ.  

2) Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄75) κε ηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ν 

πξνζθέξσλ «1) έιαβε γλώζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο 

όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζπληάρζεθε ε πξνζθνξά ηνπ, 

2) νη ππεξεζίεο θαη ηα είδε πνπ ζα παξέρεη ζα είλαη ζύκθσλεο κε όζα πξνβιέπνληαη 

θαη πξνδηαγξάθνληαη 3) Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή 

θαη αθξηβή.» ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ή εθδνζείζα κέζσ ηεο Δληαίαο 

Φεθηαθήο Πύιεο (gov.gr). 

ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ηα 

θάησζη: 

1. πλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, ε νπνία 

δηαηππώλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο, ζε επξώ, ρσξίο ΦΠΑ θαη µε ΦΠΑ. Η 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη από ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν 

ηνπ πξνζθέξνληα.  

2. Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο (ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο) 



Πξνζθνξά πνπ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ππεξεζίαο απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε.  

Η ηερληθή πξνζθνξά απνζθξαγίδεηαη πξώηε θαη κόλν αλ γίλεη απηή απνδεθηή, 

απνζθξαγίδεηαη θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

7.ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Ο πξνζθέξσλ (πξνζσξηλόο αλάδνρνο) ελεκεξώλεηαη εγγξάθσο από ηελ Δπηηξνπή 

αμηνιόγεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ αλάζεζεο, όπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξώλ 

από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζήο ηνπ. Ο θάθεινο απηόο, ν νπνίνο ζα 

θέξεη ηελ έλδεημε «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ Αλάζεζεο» θαη ηνλ ηίηιν ηεο πξνκήζεηαο, ζα 

πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απόξξηςεο, ηα θάησζη: 

1. Πηζηνπνηεηηθό όηη είλαη κέινο ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ. 

2. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ 

εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρώξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνζθέξσλ, από ην νπνίν 

πξνθύπηεη όηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 

(Α΄147). 

Ο πξνζθέξσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 80 Ν 4412/16 

(ΦΔΚ Α΄147), αληί ηνπ πξναλαθεξζέληνο απνζπάζκαηνο, δύλαηαη λα ππνβάιεη 

Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄75) ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο ή εθδνζείζα κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πύιεο (gov.gr). 

3. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα 

πξνθύπηεη όηη θαηά ηελ εκεξνκελία πξνζθόκηζήο ηνπ είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίαο θαη 

επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο. 

4. Άδεηα Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο. 

5. Αληίγξαθν πηπρίνπ. 

6. Ννκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία ηνπ ππνςήθηνπ αλαδόρνπ: 

α) Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα, ελδεηθηηθά: ΦΔΚ ίδξπζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ), 

αληίγξαθν ή απόζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεώλ ηνπ (γηα ΟΔ, 

ΔΔ, ΙΚΔ, θιπ). Από ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθύπηεη ε λόκηκε ζύζηαζή ηνπ, όιεο νη 

ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθώλ, ην/ηα πξόζσπν/πα πνπ δεζκεύεη/νπλ λόκηκα ηελ 

εηαηξεία θαηά ηε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο (λόκηκνο εθπξόζσπνο, δηθαίσκα 

ππνγξαθήο, θιπ), ηπρόλ ηξίηνη ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζώπεζεο. 

β) Γηα ηα θπζηθά πξόζσπα: Αληίγξαθν βεβαίσζεο έλαξμεο επαγγέικαηνο 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Κξάηνο εθηόο Διιάδαο, ζα ζπλνδεύνληαη από επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα.  

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.4250/2014, ήηνη: α) 

Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηα έγγξαθα θαηαηίζεληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηόηππσλ εγγξάθσλ ή ησλ αθξηβώλ αληηγξάθσλ ηνπο θαη β) Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα 

ηδησηηθά έγγξαθα θαηαηίζεληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα από ηα αληίγξαθα, ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη έρνπλ επηθπξσζεί από δηθεγόξν.  

 

 


