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ΜΔΛΔΣΖ 1/2022 

 

 

 

 

« Παξνρή ππεξεζηώλΤπεπζύλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ (Data Protection-Officer -DPO) ζηνλ Γήκν 

Δνξδαίαο, ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ηωλ δεδνκέλωλ 

απηώλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ » 

 

 

 

ΚΑ :  10.6117.0041 

«Τπεξεζίεο ππεπζύλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ- Data Protection Officer (DPO)» 

  

CPV: 79417000-0 «Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνύιωλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο» 

 

 

 

 
ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ 

MΑΡΣΗΟ 2022 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 

ΓΖΜΟ ΔΟΡΓΑΗΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΧΖ &  

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 Αληηθείκελν: « Παξνρή ππεξεζηψλ Τπεπζχλνπ  

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (Data Protection-Officer -

DPO) ζηνλ Γήκν Δνξδαίαο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ» 

 

Α.Μ.: 1/2022 

Π/Τ : 5.000,00(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

24%) 

CPV: 79417000-0 

Υξεκαηνδφηεζε: Ηδηνη Πόξνη 
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Σαρ.Κώδ   

Σειέθωλν 

Σειενκνηόηππν 
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Γηαδηθη.ηόπνο 

Πιεξνθνξίεο  
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: 

 

:  

 

ΓΖΜ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ  

25
Ζ
 ΜΑΡΣΗΟΤ 15 

50200 

2463 3 50105 

2463 3 50150 

 pro@ptolemaida.gr 

ikatrin@ptolemaida.gr  

www.ptolemaida.gr  

Καηεξίλα Ηηζθνπ 

  

 

ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΤΝΑΦΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Με ην Ν. 4624/19 (ΦΔΚ 137/29.08.2019 ηεύρνο Α’) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», ιήθζεθαλ κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 θαη ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία ε ζρεηηθή νδεγία 

(ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ αξκφδηεο αξρέο. 

χκθσλα κε ηα άξζξα 2 θαη 4, ν λφκνο εθαξκφδεηαη «ζηελ, ελ φισ ή ελ κέξεη, απηνκαηνπνηεκέλε 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, θαζψο θαη ζηε κε απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία ηέηνησλ 

δεδνκέλσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή πξφθεηηαη λα πεξηιεθζνχλ ζε ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο απφ δεκφζηνπο 

θνξείο ....» εληφο ησλ νπνίσλ ππάγνληαη θαη νη ΟΣΑ . 

ην άξζξν 5 νξίδεηαη φηη «Οη δεκόζηνη θνξείο επηηξέπεηαη λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πξνζωπηθνύ 

ραξαθηήξα, όηαλ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξωζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην 

δεκόζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκόζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο» 

θαη ζην άξζξν 6 νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ Γεκφζηνπ θνξέα γηα ηνλ Οξηζκφ ηνπ ππεχζπλνπ πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ σο εμήο: 

«1. Οη δεκφζηνη θνξείο νξίδνπλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ (εθεμήο: ΤΠΓ -DPO). 

2.Μπνξεί λα νξίδεηαη έλαο κφλν ΤΠΓ ( DPO)γηα πεξηζζφηεξνπο δεκφζηνπο θνξείο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή θαη ην κέγεζφο ηνπο. 

3.Ο ΤΠΓ ( DPO) επηιέγεηαη βάζεη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη, ηδίωο βάζεη ηωλ εμεηδηθεπκέλωλ γλώζεωλ 

ηνπ ζην δίθαην ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηωλ πξαθηηθώλ πεξί πξνζηαζίαο 

mailto:pro@ptolemaida.gr
mailto:ikatrin@ptolemaida.gr
http://www.ptolemaida.gr/
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δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα, θαζψο θαη βάζεη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ λα εθπιεξψζεη ηα θαζήθνληα ηνπ 

άξζξνπ 8. 

4.Ο ΤΠΓ (DPO) κπνξεί λα είλαη ππάιιεινο ηνπ δεκφζηνπ θνξέα κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή λα 

εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληά ηνπ βάζεη ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ. 

5.Ο δεκφζηνο θνξέαο δεκνζηνπνηεί ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΓ (DPO) θαη ηα αλαθνηλψλεη ζηελ Αξρή, 

εθηφο θαη εάλ απηφ δελ επηηξέπεηαη γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο ή ιφγσ ηήξεζεο ηνπ θαζήθνληνο ερεκχζεηαο 

(εκπηζηεπηηθφηεηα), πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν.» 

Με βάζε ηε ξεηή ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ καο γηα ηνλ νξηζκφ Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη 

δεδνκέλνπ όηη ν θνξέαο καο δελ δηαζέηεη ππεξεηνχλ πξνζσπηθφ κε επαγγεικαηηθά πξνζόληα θαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζην δίθαην ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα, πξαθηηθώλ πεξί 

πξνζηαζίαο δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα θαζώο θαη κε ηθαλόηεηεο λα εθπιεξώζνπλ ηα θαζήθνληα 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.4624/19 ζπληάρζεθε ε παξνχζα κειέηε γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO) ζε εμσηεξηθφ νηθνλνκηθφ θνξέα (αλάδνρν δεκφζηαο ζχκβαζεο) κε 

ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε, ζπκκφξθσζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ θνξέα καο πξνο ηνλ κε αξηζκ. 679/2016 Καλνληζκφ 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ηεο Δ.Δ. 

Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ Τπεχζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

(Τ.Π.Γ-DPO) ζην Γήκν Δνξδαίαο γηα ρξνληθή δηάξθεηα ελόο (1) έηνπο. 

Ο Γήκνο Δνξδαίαο, σο θνξέαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ, ηεξεί, απνζεθεχεη θαη δηαθηλεί ζε 

ειεθηξνληθά θαη θπζηθά αξρεία δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη θαη αθνξνχλ 

ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ζηνηρεία πνιηηψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ φπσο 

Γεκνηνιφγην, Λεμηαξρείν, Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, σθεινχκελσλ ησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ θιπ. 

Βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ ΔΔ 2016/679 (ΓΚΠΓ) θαη ηνπ N.4624/2019 ν νξηζκφο Τ.Π.Γ (DPO) 

είλαη ππνρξεωηηθόο φηαλ ε επεμεξγαζία δηελεξγείηαη απφ δεκφζηα αξρή ή δεκφζην θνξέα.   

Ο Τ.Π.Γ (DPO) επηιέγεηαη βάζεη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ηδίσο βάζεη ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεψλ 

ηνπ ζην δίθαην ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ησλ πξαθηηθψλ πεξί πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη βάζεη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ λα εθπιεξψζεη ηα θαζήθνληα ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν.4624/2019. 

Ο Τ.Π.Γ (DPO) ζα πξέπεη λα έρεη θαιή γλώζε ηωλ πξάμεωλ επεμεξγαζίαο πνπ δηελεξγνύληαη, θαζώο 

θαη ηωλ ζπζηεκάηωλ πιεξνθνξηθήο θαη ηωλ αλαγθώλ ηνπ ππεύζπλνπ επεμεξγαζίαο ζε επίπεδν 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ. πλεπψο γηα ηνλ Γήκν Δνξδαίαο  ν Τ.Π.Γ (DPO) ζα πξέπεη 

λα έρεη θαιή γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο. 

Όηαλ ηα θαζήθνληα ηνπ Τ.Π.Γ (DPO) αζθνχληαη απφ εμσηεξηθφ πάξνρν ππεξεζηψλ ε απνηειεζκαηηθή άζθεζή 

ηνπο είλαη δπλαηφ λα εμαζθαιηζηεί κε ηε ζχζηαζε νκάδαο ππνζηήξημεο ηα κέιε ηεο νπνίαο ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο ππφ ηελ επζχλε αηφκνπ ην νπνίν ζα νξηζηεί επηθεθαιήο επηθνηλσλίαο γηα ηνλ Οξγαληζκφ. 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο γηα ηελ παξαπάλσ ππεξεζία, αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 5.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%  θαη ζα βαξχλεη ηνλ ΚΑ  10.6117.0041  
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«Τπεξεζίεο ππεπζύλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ- Data Protection Officer (DPO)» ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022. Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην N.4782/2021 θαη ηζρχεη. 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Σα θαζήθνληα ηνπ Τ.Π.Γ (DPO)  θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔ 2016/679 (ΓΚΠΓ) θαη ην N-4624/2019 

θαη είλαη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

• Δλεκεξψλεη θαη ζπκβνπιεχεη ην Γήκν θαη ηνπο ππαιιήινπο πνπ δηελεξγνχλ ηελ επεμεξγαζία ζρεηηθά 

κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4624/2019 θαη θάζε άιιεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

• Παξαθνινπζεί ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4624/2019 θαη θάζε άιιεο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ησλ πνιηηηθψλ ηνπ Γήκνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ινγνδνζίαο θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

ειέγρσλ. 

• Παξέρεη ζπκβνπιέο φζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε αληηθηχπνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 ηνπ Ν.4624/2019 

θαη ην άξζξν 35 ηνπ Γ.Κ.Π.Γ. 

• πλεξγάδεηαη κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. 

• Δλεξγεί σο ζεκείν επαθήο κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ επεμεξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεγνχκελεο δηαβνχιεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 67 

ηνπ Ν.4624/2019, θαη ηε ζπκβνπιεχεηαη, θαηά πεξίπησζε, ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα. 

• Παξαθνινπζεί ηε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Γ.Κ.Π.Γ, κε άιιεο δηαηάμεηο ηεο Έλσζεο ή ηνπ θξάηνπο κέινπο 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληνο 

ηελ επεμεξγαζία ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ, ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο, θαη ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ. 

• Απαληά ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία ζα 

ππνβάιινληαη απφ ην Γήκν είηε ειεθηξνληθά είηε κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

• Απαληά ζε θαηαγγειίεο πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

• Βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε θάζε νξγαληθήο κνλάδαο ηνπ Γήκνπ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηα νπνία ζα ελεκεξψλεηαη άκεζα απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή ηνλ εθηεινχληα ηελ 

επεμεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη άκεζε εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο θαη ζα αθνινπζεί ρσξίο θαζπζηέξεζε 

ηελ δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο ηεο παξαβίαζεο ζηελ Αξρή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4624/2019. 
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• πλεξγάδεηαη άκεζα κε ην Γήκν γηα ηελ θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη εμέηαζε ηπρφλ πεξηζηαηηθψλ 

παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα αθνινπζεζεί δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο θαη ιήςεο κέηξσλ 

απνηξνπήο ζην κέιινλ παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ.  

• Μεξηκλά γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

• Ο Τ.Π.Γ (DPO) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ηνλ θίλδπλν πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ επεμεξγαζία, ηε θχζε, ην πεδίν εθαξκνγήο, ην πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

επεμεξγαζίαο. 

Σξόπνο ππνβνιήο εξωηεκάηωλ 

Ο Τ.Π.Γ (DPO) ζα απαληά ζε εξσηήκαηα ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία, 

ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή ππαιιήισλ, θαζψο θαη ζε θαηαγγειίεο πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα. Σα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηνλ Τπεχζπλν 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ(DPO) γηα θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπο θαη κε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα ην ζθνπφ ζα δειψζεη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, δηεχζπλζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε φπνπ ζα απνζηέιινληαη ηα εξσηήκαηα. Οη απαληήζεηο 

ζα δίλνληαη κέζσ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ είηε άκεζα εάλ απηφ είλαη δπλαηφ, είηε εληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκωλ 

εκεξώλ. Δπηπιένλ ζα δεκηνπξγήζεη ηξάπεδα ησλ παξαπάλσ εξσηεκάησλ φπνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε νη 

Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

Λνγνδνζία 

Ο Τ.Π.Γ (DPO) ινγνδνηεί απεπζείαο ζην Γήκαξρν ή ζην φξγαλν πνπ ν Γήκαξρνο πηζαλψο ζα νξίζεη φπνπ ζα 

ππνβάιιεη γξαπηφ απνινγηζκφ, ζρεηηθά κε ηελ απφδεημε ζπκκφξθσζεο ηνπ Γήκνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

λνκνζεζίαο, ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ νξγαλσηηθψλ θαη ηερληθψλ κέηξσλ, ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ 

αλακφξθσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο ραξηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ θαη ξνψλ, ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ, ηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη φηη άιιν ζεσξεί απαξαίηεην θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Η δηαζθάιηζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ Τ.Π.Γ (DPO) θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ απφθηεζε αξκνδηνηήησλ θαζ' ππέξβαζε απηψλ. 

Δθηίκεζε αληίθηππνπ θαη πξνεγνχκελε δηαβνχιεπζε κε ηελ Αξρή 

Ο Τ.Π.Γ (DPO) γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηίκεζεο αληίθηππνπ, γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ιακβάλεη ππφςε ηδίσο ηα παξαθάησ: 

• Δάλ κηα κνξθή επεμεξγαζίαο, ηδηαίηεξα φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη λέεο ηερλνινγίεο, ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηα πξνζηαηεπφκελα έλλνκα ζπκθέξνληα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ιφγσ 

ηεο θχζεο, ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο, ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ζθνπψλ ηεο επεμεξγαζίαο, ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο αμηνινγεί πξψηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθηέιεζεο ηεο επεμεξγαζίαο γηα ηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ. 

• Γηα ηε δηεξεχλεζε παξφκνησλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο κε παξφκνηεο δπλαηφηεηεο ζεκαληηθνχ θηλδχλνπ, 

κπνξεί λα δηεμαρζεί θνηλή εθηίκεζε αληίθηππνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 
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• Η εθηίκεζε αληίθηππνπ ιακβάλεη ππφςε ηα δηθαηψκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ 

επεμεξγαζία θαη πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνβιεπφκελσλ πξάμεσλ θαη ζθνπψλ ηεο επεμεξγαζίαο, 

 εθηίκεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη αλαινγηθφηεηα ησλ πξάμεσλ επεμεξγαζίαο ζε ζπλάξηεζε κε 

ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο,  

 εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηα πξνζηαηεπφκελα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ, 

 ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πθηζηάκελσλ θηλδχλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγπήζεσλ, ησλ δηαζθαιίζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ απφδεημε ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο. Η εθηίκεζε αληίθηππνπ απαηηείηαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

δηαβνχιεπζε κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ 

Ν.4624/2019. Ο Τ.Π.Γ(DPO) ελεξγεί σο ζεκείν επαθήο κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ φηαλ ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δηαβνπιεχεηαη κε ηελ Αξρή πξηλ απφ ηελ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα νπνία ζα πεξηιεθζνχλ ζε λέν ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο πνπ 

πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί, εθόζνλ: 

• πξνθχπηεη απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ άξζξνπ 65 Ν.4624/2019 φηη ε επεμεξγαζία ζα πξνθαιέζεη ζεκαληηθφ 

θίλδπλν ζηα πξνζηαηεπφκελα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, εάλ ν ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο δελ ιάβεη κέηξα γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηνπ ή 

• ν ηχπνο επεμεξγαζίαο, ηδίσο ιφγσ ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ, κεραληζκψλ ή δηαδηθαζηψλ, ελέρεη 

ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα ηα πξνζηαηεπφκελα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. 

Καηά ηελ δηελέξγεηα ηεο πξνεγνύκελεο δηαβνύιεπζεο ππνβάιινληαη ζηελ Αξρή: 

• ε εθηίκεζε αληηθηχπνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 65 

ηνπ N.4624/2019, 

• θαηά πεξίπησζε, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, ησλ απφ 

θνηλνχ ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ εθηεινχλησλ ηεο επεμεξγαζία, 

• πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηα κέζα ηεο ζρεδηαδφκελεο επεμεξγαζίαο, 

• πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κέηξα θαη ηηο δηαζθαιίζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη 

• ην φλνκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ΤΠΓ (DPO) 

Τπνρξεώζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο  

νη ππνρξεψζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ Τ.Π.Γ (DPO) 

είλαη νη εμήο: 

• •ζα δηαζθαιίδεη φηη ν Τ.Π.Γ (DPO) κεηέρεη δεφλησο θαη έγθαηξα ζε φια ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 
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• ζα ππνζηεξίδεη ηνλ Τ.Π.Γ (DPO) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 8 Ν.4624/2019, παξέρνληάο ηνπ ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

απηψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, επεμεξγαζίαο, θαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

εηδηθψλ γλψζεψλ ηνπ, 

• ζα δεκνζηνπνηεί ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ Τ.Π.Γ (DPO) θαη ζα ηα αλαθνηλψλεη ζηελ Αξρή, 

•  εμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Τ.Π.Γ (DPO) ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (ζπκκεηνρή ζε ζπζθέςεηο ησλ ζηειερψλ ηεο δηνίθεζεο κε αληηθείκελν 

ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα), 

• ζα δηαζθαιίδεη φηη ν Τ.Π.Γ (DPO) δελ ιακβάλεη εληνιέο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, 

αλαθέξεηαη απεπζείαο ζην Γήκαξρν, δελ απνιχεηαη νχηε πθίζηαηαη θπξψζεηο απφ ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο επεηδή επηηέιεζε ηα θαζήθνληά ηνπ, 

• ζα δηαβηβάδεη φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο εγθαίξσο ζηνλ Τ.Π.Γ (DPO) ,ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξάζρεη θαηάιιειεο ζπκβνπιέο, 

• ζα δίδεηαη πάληνηε ε δένπζα βαξχηεηα ζηε γλψκε ηνπ Τ.Π.Γ (DPO) θαη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ζα 

θαηαγξάθνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ αθνινπζήζεθαλ νη ζπκβνπιέο ηνπ, 

• ν Τ.Π.Γ(DPO) κπνξεί λα επηηειεί θαη άιια θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο. Ο Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο 

ή ν Δθηειψλ ηελ επεμεξγαζία, δηαζθαιίδνπλ φηη ηα ελ ιφγσ θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο δελ ζπλεπάγνληαη 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 

 

Δπαγγεικαηηθή θαη ηερληθή ηθαλόηεηα θαη εκπεηξνγλωζία. 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνυπνζέζεσλ επαγγεικαηηθήο, ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη εκπεηξνγλσζίαο ν ππνςήθηνο 

αλάδνρνο ζα πξέπεη: 

Α. Να έρεη πινπνηήζεη ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ έξγα ζπκκφξθσζεο κε ην Γ.Κ.Π.Γ (GDPR) ζε θνξείο ηνπ 

Γεκόζηνπ Σνκέα ή Ο.Σ.Α. ή ζε θνξείο ηνπ Ηδηωηηθνύ Σνκέα εθ ηωλ νπνίωλ ηα δύν (2) έξγα ζπκκφξθσζεο 

λα έρνπλ πινπνηεζεί ζηνλ ηνκέα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Γηα ηελ απφδεημε θάιπςεο ηεο απαίηεζεο απηήο πξνζθνκίδεηαη πίλαθαο ησλ θπξηφηεξσλ νινθιεξσκέλσλ θαη' 

ειάρηζηνλ ηξηψλ (3) έξγσλ πνπ πινπνίεζαλ ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππόδεηγκα: 

 
Δξγνδόηεο 

Πεξηγξαθή 

έξγνπ 

Υξνληθή 

πεξίνδνο έξγνπ 

Απόδεημε 

πινπνίεζεο 

     

     

     

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο «Απφδεημε πινπνίεζεο» πξνζθνκίδνληαη: 

• Δάλ ν πειάηεο είλαη δεκφζηνο θνξέαο, βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ή αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ απφ φπνπ 

ζα πξνθχπηεη φηη θαιχπηεηαη ε ελ ιφγσ απαίηεζε. 
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• Δάλ ν πειάηεο είλαη ηδηψηεο δήισζε ηνπ ηδηψηε-απνδέθηε ηνπ έξγνπ ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απφ 

φπνπ ζα πξνθχπηεη φηη θαιχπηεηαη ε ελ ιφγσ απαίηεζε. 

Β. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ νκάδα ππνζηήξημεο ε νπνία ζα απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 

παξαθάησ ζηειέρε: 

• Έλαο (1) Ννκηθόο ύκβνπινο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο κε εκπεηξία ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

• Έλαο (1) απόθνηηνο Πιεξνθνξηθήο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, κε εμεηδίθεπζε ζην ζρεδηαζκφ, 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ κε πηζηνπνίεζε 

θαηά ΔΝ ISO 27001:2013. 

• Έλα (1) ζηέιερνο αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο πνπ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο DPO EXECUTIVES κε 

βάζε ην Πξφηππν ΔΝ ISO 17024. 

Ο πίλαθαο ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Τπνζηήξημεο ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ππφδεηγκα: 

 Ολνκαηεπώλπκν κέινπο 

νκάδαο ππνζηήξημεο 

Αλαγξαθή ηίηινπ ζπνπδώλ 

(ζρνιή / ηκήκα απνθνίηεζεο) 
Ρόινο πνπ ζα αζθεί 

    

    

    

Γηα ηελ απφδεημε θάιπςεο ηεο παξαπάλσ απαίηεζεο νη ππνςήθηνη πξνζθνκίδνπλ: 

• Αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ. 

• Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο ππνζηήξημεο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη 

θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο. 

• Πηζηνπνηεηηθφ ελ ηζρχ κε βάζε ην Πξφηππν ISO 27001:2013 ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί απφ 

δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ην ζηέιερνο Πιεξνθνξηθήο. 

• Πηζηνπνηεηηθφ ελ ηζρχ κε βάζε ην Πξφηππν 150 17024 γηα Τπεχζπλνπο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO 

EXECUTIVES) ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο γηα ην ζηέιερνο πνπ ζα 

νξηζηεί σο Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO) 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(Υσξίο 

Φ.π.Α.) 

ΤΝΟΛΟ 

(Υσξίο 

Φ.Π.Α.) 
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1 « Παξνρή ππεξεζηψλ Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ (Data Protection-Officer -DPO) ζηνλ Γήκν 

Δνξδαίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ δηάξθεηαο ελφο 

έηνπο» 

 

Τπεξεζία 1   

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ     3.571,42 

 Φ.π.Α. 24%     1.428,58 

 ΤΝΟΛΟ:    5.000,00€ 

πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο: Πέληε ρηιηάδεο επξψ. 

  04-03-2022 

04 -03-2022 ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Αλ. Πξνϊζηακέλε Απηνηεινύο 

Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλωζεο & 

 Πιεξνθνξηθήο 

  

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

Αηθαηεξίλε Ηηζθνπ Παλαγηώηεο Ν. Πιαθεληάο 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ 

ΓΖΜΟ ΔΟΡΓΑΗΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, ΟΡΓΑΝΧΖ &  

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

 Αληηθείκελν: « Παξνρή ππεξεζηψλΤπεπζχλνπ 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (Data Protection-Officer -

DPO), ζηνλ Γήκν Δνξδαίαο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ» 

 

Α.Μ.: 1/2022 

 

Π/Τ:  5.000.00(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

24%) 

 

CPV: 79417000-0 

 

Υξεκαηνδφηεζε: Ηδηνη Πόξνη 

 

Σαρ.Γ/λζε 

 

Σαρ.Κώδ   

Σειέθωλν 

Σειενκνηόηππν 

Ζιεθη.Γ/λζε 

 

Γηαδηθη.ηόπνο 

Πιεξνθνξίεο  

: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

 

:  

 

ΓΖΜ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ  

25
Ζ
 ΜΑΡΣΗΟΤ 15 

50200 

2463 3 50105 

2463 3 50150 

 pro@ptolemaida.gr 

ikatrin@ptolemaida.gr  

www.ptolemaida.gr  

Καηεξίλα Ηηζθνπ 

  

 

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

Άξζξν 1ν: Αληηθείκελν εξγαζίαο. 

Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ αλάζεζε ζε Αλάδνρν ησλ ππεξεζηψλ Τπεπζχλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

(DPO), ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 95/46/ΔΚ. Δθεμήο, σο εξγνδφηεο, νξίδεηαη ν Γήκνο Δνξδαίαο. Αλάδνρνο δε, ν αλαδεηρζεζφκελνο 

κεηνδφηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο. 

 

Άξζξν 2ν: Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο κειέηεο ηζρχνπλ νη θάησζη δηαηάμεηο: 

1. Σνπ N.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

2. Σνπ Ν. 4782/2021 "Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγείαο" (ΦΔΚ η. Α
Ι 
36/2021) 

3. Σνπ Ν. 3463/2006 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο» (ΦΔΚ η. Α' 114/2006) 

4. Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ η. Α 87/2010). 

5. ηνπ Ν.4555/2018 «Πξφγξακκα ΚΛΔΙΘΔΝΗ  

mailto:pro@ptolemaida.gr
mailto:ikatrin@ptolemaida.gr
http://www.ptolemaida.gr/
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6. Ο Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27 
εο 

Απξηιίνπ 

2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. 

 

Άξζξν 3ν: πκβαηηθά ζηνηρεία. 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο. 

2. Η πγγξαθή ησλ Τπνρξεψζεσλ. 

3. Η Σερληθή έθζεζε. 

 

Άξζξν 4ν: Υξόλνο εθηέιεζεο ππεξεζίαο. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ζα παξέρεηαη ε αλσηέξσ εξγαζία νξίδεηαη γηα  έλα (1) έηνο , απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 5ν: Γηθαηνύρνη ζπκκεηνρήο. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη απφ 

λνκηθφ πξφζσπν ζα πξέπεη λα νξίζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζα αλαιάβεη θαζήθνληα 

ΤΠΓ (DPO) θαη ηελ νκάδα έξγνπ πνπ ζα ηνλ ππνζηεξίδεη. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά θαηαηίζεηαη απφ 

θπζηθφ πξφζσπν ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 θαη ηνπ 

άξζξνπ 6 Ν.4624/2019 θαη λα νξηζηεί ην ίδην σο ΤΠΓ (DΡΟ) θαζψο θαη λα νξίζεη ηελ νκάδα έξγνπ πνπ ζα ηνλ 

ππνζηεξίδεη. 

 

Άξζξν 6ν: Πξνϋπνζέζεηο επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο ηθαλόηεηαο θαη εκπεηξνγλωζίαο. 

Ο ππνςήθηνο ζα πξέπεη: 

• Να έρεη πινπνηήζεη ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ έξγα ζπκκφξθσζεο κε ηνλ ΓΚΠΓ (GDPR) ζε θνξείο 

Ο.Σ.Α ή Φνξείο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ή ζε θνξείο ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα. 

• Να έρεη νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) έξγα ζπκκόξθωζεο θαη εθαξκνγήο κε ηνλ ΓΚΠΓ 

(GDPR) ζε Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

• λα δηαζέηεη θαηάιιειε νκάδα έξγνπ πνπ λα θαιχπηεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο 

•  λα δηαζέηεη ζηελ νκάδα έξγνπ έλα (1) ηνπιάρηζην κέινο κε πηζηνπνίεζε σο DPO Executive απφ 

ζρήκα πηζηνπνίεζεο πνπ έρεη δηαπηζηεπζεί απφ ην ΔΤΓ Α.Δ. 

Η νκάδα έξγνπ θαη ππνζηήξημεο ζα πξέπεη: 

• λα απαξηίδεηαη απφ Έλαλ (1) Ννκηθό ύκβνπιν παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο κε εκπεηξία ζε 

ζέκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 
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• Έλαλ (1) απόθνηην Πιεξνθνξηθήο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, κε εμεηδίθεπζε ζην 

ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ κε 

πηζηνπνίεζε θαηά ΔΝ ISO 27001:2013. 

• Έλα (1) ζηέιερνο αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο πνπ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνο DPO EXECUTIVES κε 

βάζε ην Πξφηππν ΔΝ ISO 17024. 

Γηα ηελ πξνηεηλφκελε νκάδα έξγνπ ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ε εκπεηξία 

ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ, γηα ηελ ελαξκφληζε κε ηνλ Καλνληζκφ 

Δ.Δ. 2016/679 

Άξζξν 7ν: Τπνρξεώζεηο — θαζήθνληα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηεο νκάδαο ππνζηήξημεο απηνύ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη: 

• Άξηηα εξγαζία ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερληθήο, θαη ηνπ επαγγέικαηνο. 

• Αλαπξνζαξκνγή ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο εξγαζίαο αλάινγα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επηβιέπνπζαο 

ππεξεζίαο. 

• Αλαιπηηθέο πξνηάζεηο κε ηεθκεξίσζε. 

• Παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο εκπξφζεζκα. 

Οη ππεξεζίεο ζα πινπνηνχληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ην εμεηδηθεπκέλν ηνπ πξνζσπηθφ ή 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο απηνχ. Σελ πιεξσκή ηνπ πξνζσπηθνχ (απνδνρέο, εηζθνξέο, θιπ.) αλαιακβάλεη εμ 

νινθιήξνπ ν Αλάδνρνο 

Καζήθνληα ηνπ Τπεύζπλνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλωλ: 

Ο Τ.Π.Γ(DΡΟ) ζα αζθεί ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4624/2019 θαη ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 θαη ζα πιεξνί ηεο πξνυπνζέζεηο επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο ηθαλφηεηαο θαη 

εκπεηξνγλσζίαο φπσο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 

Άξζξν 8ν: Τπνρξεώζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο. 

• Ο Γήκνο Δνξδαίαο ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχζεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ Τ.Π.Γ(DΡΟ) θαη λα ηα 

αλαθνηλψζεη ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. 

• Ο Γήκνο Δνξδαίαο ππνρξενχηαη λα αλαξηήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ Τ.Π.Γ. (DPO ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ πξνο ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. 

• Ο Γήκνο Δνξδαίαο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ζηνλ ΤΠΓ (DPO): 

α) Όηη ζα εθπιεξψλεη ηα θαζήθνληά ηνπ κε αλεμάξηεην ηξφπν (δελ ζα ιακβάλεη εληνιέο γηα ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ) θαη δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο νχηε πθίζηαηαη θπξψζεηο επεηδή 

επηηέιεζε ηα θαζήθνληά ηνπ θαη 

β) ρψξν εξγαζίαο γηα ηηο εκέξεο πνπ ν Τ.Π.Γ (DPO) αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ ζε εγθαηαζηάζεηο ησλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Άξζξν 9
0 
:Σόπνο παξνρήο ππεξεζίαο. 
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Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ απφ ηελ έδξα ηνπ θαη φηαλ απαηηείηαη ζηνπο ρψξνπο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ. Οη ππεξεζίεο ζα πινπνηνχληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ή 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ γηα ηελ ακνηβή ησλ νπνίσλ βαξχλεηαη εμ νινθιήξνπ ν ίδηνο. 

Άξζξν 10
0
: ύκβαζε. 

Η ζχκβαζε ζα ζπληαρζεί θαη ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 201 έσο 205 ηνπ Ν 

4412/2016, φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηα άξζξν 43 ηνπ Ν.4605/2019 θαη κε ην άξζξν 142 ηνπ N. 

4782/2021. 

 

Άξζξν 11ν: Αλωηέξα βία. 

Ωο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί έζησ θαη 

εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ, θαηαβιήζεθε απνδεδεηγκέλα (πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά, έγγξαθα, ζηνηρεία, θ.α.) ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Ο φξνο πεξί 

αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

 

Άξζξν 12ν: Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Οη ηηκέο δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη 

ακεηάβιεηεο. 

 

Άξζξν 13ν: Σξόπνο πιεξωκήο — απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα πιεξωκή ηνπ αλαδόρνπ. 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξεκαηηθφ έληαικα, ηκεκαηηθά αλά ηξίκελν, κεηά ηελ 

έθδνζε βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ απφ ηε 

αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. Γηα ηελ πιεξσκή ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

απφ ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο παξαζηαηηθνχ παξνρήο ππεξεζηψλ. 

Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο είλαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 

4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν. 4782/2021. 

 

Άξζξν 14ν: Φόξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

Ο Αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, 

δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 15ν: Δπίιπζε δηαθνξώλ 

Οη ηπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία. 

 

Άξζξν 16ν: Έθπηωζε Αλαδόρνπ 

Δάλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή πξνο ηηο 

λφκηκεο εληνιέο θαη ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο, θαιείηαη κε εηδηθή πξφζθιεζε λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο απηέο ή ηηο εληνιέο κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, φρη πάλησο κηθξφηεξε ησλ δέθα εκεξψλ. Δάλ ν 



14 

 

Αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί εκπξφζεζκα ζηελ αλσηέξσ εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, χζηεξα 

απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 

Άξζξν 17ν: Δκπηζηεπηηθόηεηα - Δρεκύζεηα 

1. Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη 

θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή ζηνηρείν πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ 

ζπκβαιιφκελν, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε θπξηφηεηα ηνπ 

Γήκνπ Δνξδαίαο. 

2. Ο ζπκβαιιφκελνο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο , δελ απνθαιχπηεη 

θακία πιεξνθνξία πνπ ηνπ δφζεθε, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία ή έγγξαθα ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

3. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ ζπκβαιιφκελν ηεο σο άλσ ππνρξέσζεο ηνπ, ν Γήκνο Δνξδαίαο 

δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη: α) ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςεη, ζπλεπεία ηεο 

θνηλνπνηήζεσο εγγξάθσλ ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ, ζε ηξίηνπο θαη β) ηελ άκεζε θαη ζην δηελεθέο παχζε 

θνηλνπνίεζεο εγγξάθσλ — ζηνηρείσλ, ζε ηξίηνπο, ζην κέιινλ. 

4. Ο ζπκβαιιφκελνο κε θαλέλα ηξφπν, δελ πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο, ζρεηηδφκελεο κε ηελ ελ γέλεη 

θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή άδεηα ηνπ Γήκνπ. 

Ο ζπκβαιιφκελνο δεζκεχεηαη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ απφξξεηνπ θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, επζπλφκελνο θαη γηα ηπρφλ ζπλαθείο παξαβάζεηο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο πνπ ηνλ 

ζπλεπηθνπξεί, ππνγξάθνληαο ππεχζπλε δήισζε απνξξήηνπ ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο. 

 04-03-2022 

04-03-2022 ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

Αλ. Πξνϊζηακέλε Απηνηεινύο 

Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλωζεο & 

 Πιεξνθνξηθήο 

  

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

Αηθαηεξίλε Ηηζθνπ Παλαγηώηεο Ν. Πιαθεληάο 
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