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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια παροχή υπηρεσιών 
υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) κατά τις διατάξεις του γενικού 
κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) 
διάρκειας ενός έτους, ποσού  5.580,00 € με τον Φ.Π.Α   
 
Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», σύµφωνα µε το άρθρο 
118 του Ν. 4412/2016 για απευθείας αναθέσεις προτίθεται να πραγματοποιήσει 
σύµφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της μελέτης και ενδεικτικό 
προϋπολογισμό ποσού 5.580,00 € (αρ.πρωτ.3800/27.08.2020), ανάθεση για παροχή 
υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) διάρκειας ενός έτους του 
Δημοτικού Βρεφοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός», ως προς τον νέο 
κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε. 679/2016(GDPR).  
 
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι 27.08.2020 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ. στο γραφείο Προμηθειών του Ιδρύµατος, με φυσικό 
τρόπο (οδός 28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη), αρμόδια υπάλληλος  
Χαμουργιωτάκη Αργυρώ,  τηλ.2310941777, εσωτ.21 
 
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και 
τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.2 και 3 του Ν.4412/2016: 
 

1. Αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας 
2. Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης) 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα.. 
4. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις 

περιπτώσεις ατοµικής επιχείρησης, το φυσικό πρόσωπο, β) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές και γ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), 



 

 

τον ∆ιευθύνονταΣύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικούΣυµβουλίου. 

5. Όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας και εμπειρογνωσίας 
που αναφέρονται στις από 27.08.2020 τεχνικές προδιαγραφές και όρους της 
μέλετης 
 

 
Συνημμένα : 

 Οι από 27.08.2020 τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

 Υπεύθυνη δήλωση 
 
 
 

Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
 
 

Σπανού Ιωάννα 
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ΜΕΛΕΤΗ 

Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) κατά τις διατάξεις 
του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), 
συνολικής αξίας 5.580,00 €με τον Φ.Π.Α24%. 
(CPV: 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: Παροχή συµβουλών, 
ανάπτυξη λογισµικού, διαδίκτυο και υποστήριξη). 
 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α.1 Εισαγωγή 

Η παρούσα τεχνική έκθεση, εκτιμώμενης αξίας πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα 

ευρώ (5.580,00 €), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.A., αφορά στην ανάθεση 

εργασίας για τον  ορισμό Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) 

στο Ν.Π.Δ.Δ. Η ιδιότητα του DΡΟ (DataProtectionOfficer) εισάγεται με τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 

(GeneralDataProtectionRegulation, GDPR) (Κεφάλαιο IV, τμήμα 4, άρθρο 37) «Ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία ορίζουν υπεύθυνο προστασίας 

προσωπικών δεδομένων σε κάθε περίπτωση στην οποία: α) η επεξεργασία διενεργείται 

από δημόσια αρχή ή φορέα…», (συμπεριλαμβανομένων και φυσικών ή νομικών 

προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν δημόσια εξουσία). 

Ο νέος Κανονισμός αφορά στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερη κυκλοφορίας 

των δεδομένων αυτών. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει στην αρμοδιότητα 

του τη λήψη και την τήρηση των διαδικασιών και των μέτρων ασφαλείας για τα 

προσωπικά δεδομένα, ως υποχρεωτική για τους φορείς του Δημοσίου και 

«μπορεί…να ασκεί τα καθήκοντά του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών». 



 

 

Κατά το έτος 2020-2021 στο Ν.Π.Δ.Δ ∆ηµοτικόΒρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. 

Στυλιανός» δεν έχει ληφθεί μέριμνα για: 

-τον εντοπισμό εκείνων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρωνπου θα διασφαλίζουν 

την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

Κανονισμό 

-την ανάπτυξη πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

-την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων και πολιτικών ασφάλειας και επιχειρησιακής 

συνέχειας, καθώς και την εκτίμηση επιπτώσεων (PrivacyImpactAssessment), ώστε να 

εφαρμόζεται ορθή επεξεργασία δεδομένων 

Η σχετική δαπάνη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 

2020 – 2021 και θα βαρύνει τους Κ.Α 10.6142.1 ‘’Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου 

προστασίας Δεδομένων DPO σύμφωνα με τον κανονισμό ( Ε.Ε  2016/679)’’  των 

ετών 2020-2021. 

Η ανάθεση της παρούσας εργασίας, σε εξωτερικό σύμβουλο, εξειδικευμένο και 

πιστοποιημένο, κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι: 

- Ο 2016/679 Ευρωπαϊκός Κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις που 

τίθενται στους οργανισμούς που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, καθώς και το 

μέγεθος των κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων και αποκλίσεων από τις 

προβλέψεις του. Εισάγει για πρώτη φορά αναλυτικές διατάξεις για τον ρόλο, τις 

παρεχόμενες εγγυήσεις και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων 

(άρθρα 37-40), ο οποίος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του νέου νομικού πλαισίου 

και θα διευκολύνει τη συμμόρφωση των οργανισμών με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. Η 

υποχρέωση αυτή ισχύει υποχρεωτικά για όλες τις δημόσιες αρχές και φορείς, 

ανεξαρτήτως του είδους δεδομένων που επεξεργάζονται.  

- Το Ν.Π.Δ.Δ ∆ηµοτικόΒρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός» 

διαχειρίζεται, διατηρεί και επεξεργάζεται πλήθος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

μέσα από τις συνεχείς συναλλαγές με τους πολίτες και την προσφορά σε αυτούς 

ποικίλων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 1 και 7 για τη θέσπιση του 

GDPR, «Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα…» και «…τα φυσικά 

πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο των δικών τους δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. Θα πρέπει να ενισχυθούν η ασφάλεια δικαίου και η πρακτική ασφάλεια για 

τα φυσικά πρόσωπα, τους οικονομικούς παράγοντες και τις δημόσιες αρχές».  

Συνεπώς, το Ν.Π.Δ.Δ ∆ηµοτικόΒρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός» 

επιβάλλεται να προστατεύσει τα φυσικά πρόσωπα από διάφορους κινδύνους κακής ή 



 

 

ανάρμοστης χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων και υποχρεούται, βάσει του 

Κανονισμού, να συμμορφωθεί με τις νομοθετικές επιταγές και να ορίσει υπεύθυνο 

προστασίας προσωπικών δεδομένων.  

- Το Ν.Π.Δ.Δ ∆ηµοτικόΒρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός» δεν έχει 

επαρκές προσωπικό, με εκείνες τις δεξιότητες που θα το καθιστούν ικανό για να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του DPO. Δεν διαθέτει εξειδικευμένο και πιστοποιημένο 

προσωπικό με αντίστοιχη εμπειρία, ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει την άνω 

υπηρεσία, που είναι υποχρεωτική για το Ν.Π.Δ.Δ. Εξάλλου, ο Κανονισμός 

(679/2016) περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εισάγει νέα δεδομένα, ειδικές 

διαδικασίες, μεθοδολογία και έγγραφα, τα οποία προϋποθέτουν ικανό βαθμό 

κατάρτισης προκειμένου να προσαρμοσθούν και εφαρμοσθούν στο Ν.Π.Δ.Δ «ΑΓΙΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Α.2 Σκοπός εργασίας 

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Ο νόμος παρέχει ορισμένα δικαιώματα στα φυσικά 

πρόσωπα (τα υποκείμενα των δεδομένων) και θέτει συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε 

όσους τηρούν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα (τους υπευθύνους 

επεξεργασίας). 

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι ο έλεγχος και η εποπτεία των μέτρων 

συμμόρφωσης που έχουν ληφθεί στο Ν.Π.Δ.Δ ∆ηµοτικόΒρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης 

«Ο Αγ. Στυλιανός» (υπεύθυνος επεξεργασίας) για την προσαρμογή του στις επιταγές 

που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 

έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ).  

Ο ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) αποτελεί μία 

νέα, για την τοπική αυτοδιοίκηση, διαδικασία. Ο DPO θα αποτελέσει το κομβικό 

εκείνο συντελεστή για την επίβλεψη των διαδικασιών και των μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται κατά την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των 

πολιτών, με σκοπό να εντοπιστούν λάθη και παραλείψεις που μπορούν να οδηγήσουν 

σε επιβολή διοικητικών προστίμων, αλλά και να αντιμετωπιστούν επιτυχώς όλες οι 

προκλήσεις που θα ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του νέου αυστηρού νομοθετικού 

πλαισίου στον χώρο των προσωπικών δεδομένων.  



 

 

Ως εκ τούτου, στόχος είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

η πρόληψη ενδεχόμενων περιπτώσεων με αρνητικό αντίκτυπο, όπως η διαρροή 

προσωπικών δεδομένων και η επιβολή ιδιαίτερα υψηλών και εξοντωτικών 

προστίμων, αλλά και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της φερεγγυότητας προς τους 

φορείς και τους πολίτες.  

Ο/η υπεύθυνος/η Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο πλαίσιο των καθηκόντων 

του/της, θα διέπεται από λειτουργική ανεξαρτησία, όπως ρητά ορίζει ο Κανονισμός 

και θα είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση και τήρηση των μέτρων 

εναρμόνισης με το GDPR ως προς: α) τα δικαιώματα των υποκειμένων 

β) το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία 

γ) την ασφάλεια των δεδομένων (την παραβίαση)  

Θα διευκολύνει τη συμμόρφωση του Ν.Π.Δ.Δ, ως υπευθύνου επεξεργασίας και 

εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την 

Προστασία Δεδομένων και θα μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων 

(εποπτική αρχή, υποκείμενα των δεδομένων, δομές του Ν.Π.Δ.Δ.).  

Α.3 Αντικείμενο εργασίας 

Κύριο αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτέλεση καθηκόντων 

Υπευθύνου/ης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το Ν.Π.Δ.Δ 

«∆ηµοτικόΒρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», ο οποίος θα 

παρακολουθεί και θα διευκολύνει τη συμμόρφωση του Ν.Π.Δ.Δ με τις διατάξεις του 

Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Θα συνιστά στο 

Ν.Π.Δ.Δ, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, να «εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η 

επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό» (άρθρο 24, παρ.1) 

Α.4 Χρονοδιάγραμμα 

Ο/Η Υπεύθυνος/υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα προβεί σε έλεγχο 

του προγράμματος συμμόρφωσης και θα εκτελεί τα χρέη του DPO για ένα (1) έτος 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα είναι προσβάσιμος/η από την 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ, 

αλλά και τα Υποκείμενα των Δεδομένων (φυσικά πρόσωπα) είκοσι τέσσερεις (24) 

ώρες, για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.  

Α.5 Καθήκοντα Υπευθύνου Προστασίας προσωπικών Δεδομένων (DPO) 

Ο DPO θα προάγει την κουλτούρα της προστασίας προσωπικών δεδομένων εντός του 

Ν.Π.Δ.Δ, θα συμβάλλει στην εφαρμογή βασικών στοιχείων του ΓΚΠΔ, όπως οι αρχές 



 

 

της επεξεργασίας δεδομένων (κεφάλαιο ΙΙ), τα δικαιώματα των υποκειμένων των 

δεδομένων (κεφάλαιο ΙΙΙ), η προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ 

ορισμού (άρθρο 25), τα αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας (άρθρο 30), η 

ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 32), η γνωστοποίηση και 

ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων (άρθρα 33 και 34). Συγκεκριμένα υποχρεούται: 

- να ενημερώνει και συμβουλεύει τον φορέα και τους υπαλλήλους του σχετικά 

με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό και άλλες 

διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, 

- να παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον Κανονισμό και άλλες 

διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και με τις πολιτικές του υπευθύνου 

επεξεργασίας (ΝΠΔΔ) σε σχέση με την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, 

της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν 

στις πράξεις επεξεργασίας, και της διενέργειας εσωτερικών ελέγχων, 

- να εξετάζει καταγγελίες που υποβάλλονται από το υποκείμενο των 

δεδομένων, να ερευνά τα αντικείμενο της καταγγελίας και να ενημερώνει 

σχετικά τον/την καταγγέλοντα/ουσα, 

- να παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία 

των δεδομένων και να παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με το 

άρθρο 35 του 679/2016 Κανονισμού,  

- να είναι το πρώτο σημείο επαφής για την εποπτική αρχή και τα υποκείμενα 

των δεδομένων (εργαζόμενοι, πολίτες, πελάτες κ.λπ.), «να ενεργεί ως σημείο 

επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την 

επεξεργασία, …. και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, 

για οποιαδήποτε άλλο θέμα» (άρθρο 39, παρ.1, περιπτ. ε)  

- να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή 

-   να διεξάγει  Περιοδικούς και έκτακτους έλεγχους για τη διαπίστωση επίπεδου 

ετοιμότητας και διόρθωσης των κενών ασφαλείας που θα εντοπιστούν. 

- να λειτουργεί ως επικεφαλής ομάδας ειδικών (TaskForce) που θα περιλαμβάνει 

μέλη του IT, PR, Legal/Compliance και InformationSecurity που θα 

αντιμετωπίσει επιτυχώς όλες τις προκλήσεις που θα ανακύπτουν κατά την 

εφαρμογή του νέου αυστηρού νομοθετικού πλαισίου στον χώρο των προσωπικών 

δεδομένων. 



 

 

- να λειτουργεί ως μια Εσωτερική Αρχή Προστασίας Δεδομένων που θα 

διασφαλίζει ότι το ΝΠΔΔ τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού και συνεργάζεται 

με την Εθνική Αρχή Προστασίας για την τήρηση των διατάξεων. 

-  να εκτελεί δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης προσωπικού 

-  να παρέχει διαρκή υποστήριξη (Ongoingsupport). 

Ο/η υπεύθυνος/η εξωτερικός σύμβουλος προστασίας προσωπικών δεδομένων θα 

λειτουργεί ως μια εσωτερική αρχή προστασίας δεδομένων, που θα διασφαλίζει 

καθημερινά, ότι το ΝΠΔΔ ∆ηµοτικόΒρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός» 

τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού και συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή 

Προστασίας προς τον σκοπό αυτό. Αρχικό του μέλημα θα πρέπει να είναι η 

παρακολούθηση της συμμόρφωσης του ΝΠΔΔ ∆ηµοτικόΒρεφοκοµείοΘεσσαλονίκης 

«Ο Αγ. Στυλιανός» με τις επιταγές του Κανονισμού. Συγκεκριμένα θα πρέπει να: 

- συλλέγει πληροφορίες με σκοπό τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων 

επεξεργασίας 

- αναλύει και να ελέγχει τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

- ενημερώνει το ΝΠΔΔ, να παρέχει συμβουλές και να εκδίδει συστάσεις 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της θα λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που 

συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, θα συνεκτιμεί τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, 

το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δπρος τον/την DPO 

Ο/η DPO θα υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ στην άσκηση των 

καθηκόντων του/της, που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κανονισμού. Θα του/της 

παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για την άσκηση των καθηκόντων του/της και 

πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε πράξεις επεξεργασίας, ώστε 

να εκτελέσει κατά το GDPR υποχρεώσεις του/της. Συγκεκριμένα το Ν.Π.Δ.Δ 

∆ηµοτικόΒρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός» υποχρεούται να 

δημοσιεύσει τα στοιχεία επικοινωνίας του/της DPO, προκειμένου να διασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη επικοινωνία με τα υποκείμενα των δεδομένων, καθώς και να τα 

ανακοινώσει στην εποπτική αρχή. Επίσης, οφείλει να διασφαλίζει ότι ο/η DPO: 

 Συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία προσωπικών 

δεδομένων, όπως παρουσία σε συσκέψεις ανώτερων και μεσαίων στελεχών 

της διοίκησης του ΝΠΔΔ και κατά τη λήψη αποφάσεων, καταγραφή λόγων 

διαφωνίας με τις συμβουλές του, έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών για παροχή 

γνώμης, άμεση λήψη γνώμης σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης. 

 Έχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα και πράξεις επεξεργασίας. 



 

 

 Έχει στη διάθεσή του τους απαραίτητους πόρους για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων του, όπως ενεργή στήριξη από διοικητικά στελέχη, υποδομές,κ.α. 

 Εκπληρώνει τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο (δεν λαμβάνει εντολές 

για την άσκηση των καθηκόντων του/της, ούτε υφίσταται κυρώσεις επειδή 

επιτελεί τα καθήκοντά του/της).  

Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, έχουν: 

Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε 

αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας ανάθεσης και λειτουργούν νόμιμα. Αν ο 

υποψήφιος DPO είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να διαθέτει: 

1) Συμμετοχή στην υλοποίηση σε τουλάχιστον πέντε (5) έργα συμμόρφωσης GDPR 

εκ των οποίων τα τρία (3) τουλάχιστον σε φορείς του ΟΤΑ και  

2) Εμπειρία ως DPO σε (5) τουλάχιστον ΟΤΑ και (5) τουλάχιστον φορείς του 

ιδιωτικού τομέα.  

Αν ο υποψήφιος DPO είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει κατά την κατάθεση της 

προσφοράς να δηλωθεί ο υποψήφιος DPO ο οποίος πρέπει να έχει ο ίδιος (όχι το 

νομικό πρόσωπο) τις ανωτέρω δύο (2) προϋποθέσεις που αναφέρονται στον DPO 

(φυσικό πρόσωπο), ώστε να διασφαλιστεί το ΝΠΔΔ σχετικά με την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται. 

Προσόντα υποψηφίου αναδόχου   

Για την διασφάλιση της καλής εκτέλεσης της εργασίας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 

πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και 

επαγγελματικές τους ικανότητες. 

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO), σύμφωνα με τον Κανονισμό (άρθρο 37, 

679/2016), διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της 

εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί 

προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της ικανότητας εκπλήρωσης των 

καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39, (679/2016). 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και 

ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεσης εργασίας. Θα πρέπει ν΄ αποδείξει 

με κατάλληλα έγγραφα ότι κατέχει πιστοποίηση «Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 

- DPO» από διαπιστευμένο φορέα, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης 

(Ε.ΣΥ.Δ.), σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. 



 

 

1. Έναν (1) Εμπειρογνώμονα που θα οριστεί DPOμε τα ακόλουθα προσόντα 

δεξιότητες αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή τον DPO φυσικό πρόσωπο που θα 

οριστεί κατά την υποβολή της προσφοράς αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (τα 

προσόντα θα αφορούν τον DPO και όχι συνολικά το νομικό πρόσωπο): 

α) Πανεπιστημιακός τίτλος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης 

σχολής της 

αλλοδαπής 

β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

γ) Τουλάχιστον δέκα (10) έτη γενική επαγγελματική εμπειρία  

δ) Εμπειρία ως DPO σε (5) τουλάχιστον ΟΤΑ και (5) τουλάχιστον φορείς του 

ιδιωτικού τομέα.  

 ε) Συμμετοχή στην υλοποίηση σε τουλάχιστον πέντε (5) έργα συμμόρφωσης GDPR 

εκ των οποίων τα τρία (3) τουλάχιστον σε φορείς του ΟΤΑ, ο οποίος θα οριστεί ως 

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) του ΝΠΔΔ 

∆ηµοτικόΒρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός». 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Εκτιμάται, ότι η σύμβαση θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2020 με διάρκεια ενός έτους 

(λήξη Σεπτέμβριο 2021). Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου θα 

ανέλθει στο ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ (5.580,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α 10.6142.1 ‘’Παροχή 

υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας Δεδομένων DPO σύμφωνα με τον κανονισμό ( Ε.Ε  

2016/679)’’ως εξής: 

- το ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ  (1.860,00 €) θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος του οικονομικού  έτους  2020 

- το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (3.720,00 €) θα βαρύνει 

τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος του οικονομικού  έτους  2021 

 

 

Η Συντάξασα ΠΟΥ 
Ο Αναπληρωτής  

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

  
 

 

ΑΡΓΥΡΩ 
  ΧΑΜΟΥΡΓΙΩΤΑΚΗ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ                    
ΠΑΣΣΑΔΗΣ 

ΣΠΑΝΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ 

 
 



 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι:  
Α1. αποδέχομαι τους όρους της ανωτέρω πρόσκλησης και ότι οι υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην πρόσκληση και την μελέτη 
Α2.η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το 
αντικείμενο της σύμβασης, 
Β1.δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.   
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.   
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.   

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  
Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  
Γ.δεν βρίσκομαι σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, (άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης), λόγω της 
οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης 
Δ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 
αποκλεισμού: 
1) απόσπασμα ποινικού μητρώου  
2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας  
3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
4)καταστατικό εταιρείας                                             Ημερομηνία:   1111111111111 

 
Ο – Η Δηλών 

 
 
 
 

(Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή 



 

 

 


