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ΕΡΓΑΙΑ : «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ 679/2016 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ 

ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΔΗΜΟΤ  ΠΡΟΟΣΑΝΗ »   

 

1) ΓΕΝΙΚΑ  
 

τθ παροφςα μελζτθ περιγράφονται οι εργαςίεσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν με 

ςκοπό τθν ορκι και ςφννομθ εφαρμογι του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Προςταςία των 

Προςωπικϊν Δεδομζνων (General Data Protection Regulation) και τον οριςμό Τπευκφνου 

Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (DPO) Διμου Προςοτςάνθσ . 

Η εργαςία κρίνεται αναγκαία ςφμφωνα με τον 679/2016 ευρωπαϊκό κανονιςμό .  

 Σο ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ, βάςει του 

προχπολογιςμοφ τθσ, ανζρχεται ςτο ποςό των 11.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%) και 

κα αντιμετωπιςτεί από «ΙΔ. ΠΟΡΟΙ / Ο.Σ.Α.» .  

Η ςχετικι δαπάνθ ζχει εγγραφεί ςτον προχπολογιςμό εξόδων οικονομικοφ ζτουσ 

2019 και κα βαρφνει τον Κ.Α. 10/6117.01. 

Η ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, με 

κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο 

βάςει τιμισ. 

Ο προςφζρων ςτον οποίο κα ανατεκεί θ ςφμβαςθ, οφείλει να προςκομίςει πριν ι 

κατά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ, επιπλζον τθσ προςφοράσ του: 

α) απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου 

τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ 

για αδίκθμα αναφερόμενο ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (λόγοι 

υποχρεωτικοφ αποκλειςμοφ). τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) 

και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ 

υποχρζωςθ του αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου, αφορά τουσ διαχειριςτζσ. τισ 

περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου υποχρεοφνται 

να προςκομίςουν όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, κακϊσ και ο Διευκφνων 

φμβουλοσ. τισ περιπτϊςεισ υνεταιριςμϊν, απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου 

υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. ε όλεσ τισ 

υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ, θ ανωτζρω υποχρζωςθ αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ 

τουσ. 

β) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ τθσ εταιρείασ ι του φυςικοφ 

προςϊπου, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τθ νομικι μορφι του προςφζροντα. 

γ) Αποδεικτικό καταβολισ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν τθσ εταιρείασ ι του φυςικοφ 

προςϊπου, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τθ νομικι μορφι του προςφζροντα. 



δ)Σα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ τθσ εταιρείασ, δθλαδι νομιμοποιθτικά 

ζγγραφα ςφςταςθσ και τελευταίασ τροποποίθςθσ από τα οποία προκφπτει θ τρζχουςα 

ςφνκεςθ του Δ. για τισ Α.Ε. ι οι διαχειριςτζσ για τισ Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ι Ε.Ε. και θ νόμιμθ 

εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ. 

ε) Ζγγραφο από αρμόδιο επίςθμο φορζα, με το οποίο να βεβαιϊνεται ότι διακζτει 

πιςτοποίθςθ ςχετικι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

ςτ) Για τθν απόδειξθ τεχνικισ-επαγγελματικισ ικανότθτασ να ζχουν εκτελζςει ι να 

εκτελοφν ςυμβάςεισ  παρόμοιου είδουσ με αυτζσ τθσ προαναφερόμενθσ υπθρεςίασ.  

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του, είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ που οφείλει, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 

τουσ. 

2) ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  
Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν που απαιτοφνται για τθ 

ςυμμόρφωςθ και προςαρμογι του Διμου Προςοτςάνθσ με τισ επιταγζσ που κζτει ο 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ τθσ 

27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 

των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των 

δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 

Προςταςία Δεδομζνων), ο οποίοσ ζχει ωσ θμερομθνία άμεςθσ και κακολικισ εφαρμογισ 

του τθν 25θ Μαΐου 2018.  

Για τθν επικοινωνία με τθν Αρχι Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων, τθν 

επικοινωνία με τα υποκείμενα των δεδομζνων, τθν ειςιγθςθ, τον ζλεγχο και τθν 

εποπτεία των μζτρων ςυμμόρφωςθσ, ο ανωτζρω Κανονιςμόσ ειςάγει τθν ιδιότθτα του 

DΡΟ (Data Protection Officer), δθλαδι του υπευκφνου προςταςίασ δεδομζνων για τθν 

λιψθ και τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν και των μζτρων αςφαλείασ, ωσ υποχρεωτικι για 

τουσ φορείσ του Δθμοςίου. 

Διαπιςτϊνεται, λοιπόν, θ αμεςότθτα και θ ταχφτθτα, με τθν οποία πρζπει να 

γίνουν ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ, αλλά και θ ςτενότθτα των χρονικϊν περικωρίων, 

εφόςον ζχει ξεκινιςει θ θμερομθνία τθσ εφαρμογισ του εν λόγω Κανονιςμοφ θ οποία 

κακίςταται ιδιαιτζρωσ αςφυκτικι αν ςυνδυαςτεί με τθν πάγια ζλλειψθ προςωπικοφ, τθν 

άγνοια του προσ ανάκεςθ αντικειμζνου, αφοφ για πρϊτθ φορά ειςάγονται δεςμευτικζσ 

ρυκμίςεισ εκ μζρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και αυςτθρότατα πρόςτιμα ςε περίπτωςθ 

μθ επακριβοφσ ςυμμόρφωςθσ του Διμου με τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 

2016/679, τθν πλθκϊρα των αρμοδιοτιτων και κακθκόντων που ζχουν επωμιςκεί οι 

Διμοι και τα ςτελζχθ τουσ και τισ χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ δθμοτικϊν ζργων, 

εργαςιϊν, κ.λπ. 



Ο Διμοσ  Προςοτςάνθσ  δε διακζτει εξειδικευμζνο και πιςτοποιθμζνο προςωπικό 

με αντίςτοιχθ εμπειρία για τθν υποςτιριξθ των παραπάνω υπθρεςιϊν, ϊςτε να είναι ςε 

κζςθ να διεκπεραιϊςει τθν άνω υπθρεςία, που είναι υποχρεωτικι για τον Διμο. 

Εξάλλου, ο Κανονιςμόσ (679/2016) περί Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων, ειςάγει 

νζα δεδομζνα, ειδικζσ διαδικαςίεσ, μεκοδολογία και ζγγραφα, τα οποία προχποκζτουν 

ικανό βακμό κατάρτιςθσ προκειμζνου να προςαρμοςκοφν και εφαρμοςκοφν ςτο Διμο 

Προςοτςάνθσ . 

κοπόσ 

Ο υποχρεωτικόσ οριςμόσ Τπευκφνου Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (DPO) 

αποτελεί μία νζα, για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, διαδικαςία που ςυνίςταται ςτθν 

προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα και τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν, αλλά των 

διαδικαςιϊν και των μεκόδων που χρθςιμοποιοφνται για τθν παραπάνω επεξεργαςία, με 

ςκοπό να εντοπιςτοφν λάκθ και παραλείψεισ που μποροφν να οδθγιςουν ςε επιβολι 

εξοντωτικϊν διοικθτικϊν προςτίμων, αλλά και ν’ αντιμετωπιςτοφν επιτυχϊσ όλεσ οι 

προκλιςεισ που κα ανακφπτουν κατά τθν εφαρμογι του νζου αυςτθροφ νομοκετικοφ 

πλαιςίου ςτον χϊρο των προςωπικϊν δεδομζνων. 

Ωσ εκ τοφτου, προσ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ προςταςίασ των φυςικϊν 

προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθν 

ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν, τθν πρόλθψθ ενδεχόμενων περιπτϊςεων 

με αρνθτικό αντίκτυπο, όπωσ θ διαρροι προςωπικϊν δεδομζνων και θ επιβολι ιδιαίτερα 

υψθλϊν και εξοντωτικϊν προςτίμων αλλά και ενιςχφοντασ τθν εμπιςτοςφνθ και τθ 

φερεγγυότθτα προσ τουσ φορείσ και τουσ πολίτεσ, κρίνεται αναγκαίο και ςκόπιμο, ο 

Διμοσ Προςοτςάνθσ , να προβεί ςτθν ανάκεςθ τθσ κζςθσ του Τπευκφνου Προςταςίασ 

Προςωπικϊν Δεδομζνων ςε εξωτερικό ςφμβουλο, εξειδικευμζνο και πιςτοποιθμζνο, ο 

οποίοσ ςτα πλαίςια των κακθκόντων του, κα διζπεται από λειτουργικι ανεξαρτθςία, 

όπωσ ρθτά ορίηει ο Κανονιςμόσ και κα είναι υπεφκυνοσ για τθν αποτφπωςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων από το Διμο 

Προςοτςάνθσ, τθν υποβολι ςχεδίου ςυμμόρφωςθσ με τον υπ’ αρικμόν 679/2016 

Κανονιςμό και τθν τελικι προςαρμογι του Διμου με τισ απαιτιςεισ του ωσ άνω 

Κανονιςμοφ. 

τθν ουςία, ο υπεφκυνοσ εξωτερικόσ ςφμβουλοσ προςταςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων κα λειτουργεί ωσ μια εςωτερικι αρχι προςταςίασ δεδομζνων, που κα 

διαςφαλίηει κακθμερινά, ότι ο Διμοσ Προςοτςάνθσ τθρεί τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 

και ςυνεργάηεται με τθν Εκνικι Αρχι Προςταςίασ προσ τον ςκοπό αυτό. 



Αντικείμενο 

Κφριο Αντικείμενο τθσ παροφςασ υπθρεςίασ που κα αναλάβει ο πάροχοσ είναι: 

α) Μελζτθ και ςχεδιαςμόσ εργαςιϊν ςυμμόρφωςθσ του Διμου Προςοτςάνθσ με 

τον Κανονιςμό 679/2016. 

β) Εκτζλεςθ Κακθκόντων Τπευκφνου Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων για το 

Διμο Προςοτςάνθσ ,για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν παράδοςθ του ζργου ςυμμόρφωςθσ 

με τον κανονιςμό.  

 Ειδικότερα ςτο πλαίςιο των κακθκόντων του ο πάροχοσ κα προβεί ςε: 

α) Μελζτη και ςχεδιαςμό εργαςιών ςυμμόρφωςησ του Δήμου Προςοτςάνησ  με τον ωσ 

άνω Κανονιςμό. 

 Με απόφαςθ του Δθμάρχου Προςοτςάνθσ κα ςυγκροτθκεί μια ομάδα από 

δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ, με επικεφαλισ τον DPO-εξωτερικοφ υπευκφνου προςταςίασ 

δεδομζνων , που κα αναλάβει το ζργο τθσ ςυμμόρφωςθσ ακολουκϊντασ, αρχικά, τα εξισ 

βιματα: 

Χαρτογράφθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, όςον αφορά τθν επεξεργαςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων που πραγματοποιείται (Data flow mapping). 

Διάγνωςθ και αποτφπωςθ του επιπζδου ςυμμόρφωςθσ με τον GDPR με δθμιουργία του 

αρχείου δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ (Gap Analysis). 

Αξιολόγθςθ επιπτϊςεων (Privacy Impact Assessment) ςχετικά με τθν προςταςία 

δεδομζνων για τον εντοπιςμό των ςθμαντικότερων κινδφνων. 

Πρόταςθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ (Compliance Plan), υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ ςτθν 

υλοποίθςι τουσ. 

Ανάπτυξθ όλων των απαιτοφμενων πολιτικϊν και διαδικαςιϊν προςταςίασ προςωπικϊν 

δεδομζνων, ςε ζνα πλιρεσ φςτθμα Διαχείριςθσ Προςωπικϊν Δεδομζνων. 

Επικεωριςεισ ετοιμότθτασ (Compliance Audit) ωσ προσ τον GDPR. 

Δθμιουργία χεδίου Αντιμετϊπιςθσ Περιςτατικϊν Παραβίαςθσ ΔΠΧ (Incident Response 

Plan). 

Ενθμζρωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

Δθμιουργία κουλτοφρασ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Διαρκισ υποςτιριξθ (Ongoing support). 

τθ ςυνζχεια, αφοφ επιτευχκεί θ ςυμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό, ο DPO κα 

πρζπει ςε θμεριςια βάςθ να εκτελεί τα κακικοντά του (βλ. παραπάνω). Να λειτουργεί 

αυτόνομα αλλά και ωσ επικεφαλισ ομάδασ ειδικϊν (Task Force) του αναδόχου , που κα 

περιλαμβάνει κατϋελάχιςτον τισ εξισ ειδικότθτεσ Project Manager, DPO ,Information 



Security Consultant, IT Auditor, Νομικό φμβουλο) που κα αντιμετωπίςει επιτυχϊσ όλεσ 

τισ προκλιςεισ που κα ανακφπτουν κατά τθν εφαρμογι του νζου αυςτθροφ νομοκετικοφ 

πλαιςίου ςτον χϊρο των προςωπικϊν δεδομζνων. 

ε αντίκετθ περίπτωςθ υπάρχει ςοβαρότατοσ κίνδυνοσ επιβολισ ιδιαίτερα 

αυςτθρϊν διοικθτικϊν προςτίμων, αλλά ελλοχεφει και ο κίνδυνοσ και άςκθςθσ αγωγϊν 

με αίτθμα τθν καταβολι εκ μζρουσ του Διμου αποηθμιϊςεων χιλιάδων ευρϊ προσ τα 

υποκείμενα των δεδομζνων (π.χ. καταναλωτζσ), που φζρεται να ζχουν κιγεί. 

β) Εκτζλεςη Καθηκόντων Τπευθφνου Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομζνων για το Δήμο 

Προςοτςάνησ  για δώδεκα (12) μήνεσ από την παράδοςη του ζργου ςυμμόρφωςησ  με 

τον κανονιςμό.     

Ο Τπεφθυνοσ Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομζνων υποχρεοφται: 

- να ενθμερϊνει και ςυμβουλεφει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι τον εκτελοφντα 

τθν επεξεργαςία και τουσ υπαλλιλουσ που επεξεργάηονται τισ υποχρεϊςεισ τουσ 

που απορρζουν από τον παρόντα κανονιςμό και από άλλεσ διατάξεισ τθσ Ζνωςθσ 

ι του κράτουσ μζλουσ ςχετικά με τθν προςταςία δεδομζνων, 

- να παρακολουκεί τθ ςυμμόρφωςθ με τον παρόντα κανονιςμό, με άλλεσ διατάξεισ 

τθσ Ζνωςθσ ι του κράτουσ μζλουσ ςχετικά με τθν προςταςία δεδομζνων και με τισ 

πολιτικζσ του υπευκφνου επεξεργαςίασ ι του εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία ςε 

ςχζςθ με τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ανάκεςθσ αρμοδιοτιτων, τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και 

τθσ κατάρτιςθσ των υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςτισ πράξεισ επεξεργαςίασ, και 

των ςχετικϊν ελζγχων, 

- να παρζχει ςυμβουλζσ, όταν ηθτείται, όςον αφορά τθν εκτίμθςθ αντικτφπου 

ςχετικά με τθν προςταςία των δεδομζνων και παρακολουκεί τθν υλοποίθςι τθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 35 του 679/2016 Κανονιςμοφ, 

- να ςυνεργάηεται με τθν εποπτικι αρχι, 

- να ενεργεί ωσ ςθμείο επικοινωνίασ για τθν εποπτικι αρχι για ηθτιματα που 

ςχετίηονται με τθν επεξεργαςία, περιλαμβανομζνθσ τθσ προθγοφμενθσ 

διαβοφλευςθσ που αναφζρεται ςτο άρκρο 36, και πραγματοποιεί διαβουλεφςεισ, 

ανάλογα με τθν περίπτωςθ, για οποιοδιποτε άλλο κζμα. 

Ο υπεφκυνοσ προςταςίασ δεδομζνων (DPO), ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (άρκρο 

37), επιλζγεται βάςει επαγγελματικϊν προςόντων και των πρακτικϊν περί προςταςίασ 

δεδομζνων, κακϊσ και βάςει τθσ ικανότθτασ εκπλιρωςθσ των κακθκόντων που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 39.  



Ο υπεφκυνοσ προςταςίασ δεδομζνων μπορεί να είναι μζλοσ του προςωπικοφ του 

υπευκφνου επεξεργαςίασ ι του εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία ι να αςκεί τα κακικοντά 

του βάςει ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν.  

O DPO είναι μια εςωτερικι Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων ςε κάκε επιχείρθςθ ι 

δθμόςιο οργανιςμό, που διαςφαλίηει ότι ο ιδιωτικόσ ι ο δθμόςιοσ φορζασ τθρεί τισ 

διατάξεισ του Κανονιςμοφ και ςυνεργάηεται με τθν Εκνικι Αρχι Προςταςίασ για τθν 

τιρθςθ των διατάξεων. Αφοφ, λοιπόν, οριςτεί ο Τπεφκυνοσ Προςταςίασ Προςωπικϊν 

Δεδομζνων (DPO), πρϊτο μζλθμα του κα πρζπει να είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ του Διμου Προςοτςάνθσ  με τισ επιταγζσ του Κανονιςμοφ. 

 

ΦΑΗ 1η - Ζναρξη ζργου - Οργάνωςη δράςεων 

(Ενδεικτικόσ Χρόνοσ υλοποίθςθσ  (3) εβδομάδεσ : 1.260,00 ευρϊ + ΦΠΑ 24%). 

- Παρουςίαςθ ςτθ διοίκθςθ και τα ςτελζχθ του Διμου. 

- Τποβολι προτάςεων οργάνωςθσ τθσ ομάδασ ζργου. 

 

Παραδοτζα 

Πλάνο υλοποίθςθσ ζργου (Περιγραφι του Ζργου ςτθν οποία αναφζρεται ο τρόποσ 

προςζγγιςθσ και εκτζλεςθσ του Ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςφνκεςθσ τθσ Ομάδασ 

Ζργου, των επιμζρουσ κακθκόντων των προςϊπων που κα τθν απαρτίηουν, των 

παραδοτζων και του χρονοδιαγράμματοσ). 

 

ΦΑΗ 2η - υγκζντρωςη δεδομζνων και Τλοποίηςη Ροών Εργαςίασ 

(Ενδεικτικόσ Χρόνοσ υλοποίθςθσ, ζωσ (6) εβδομάδεσ  από τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ 

φάςθσ: 2.100 ευρϊ + ΦΠΑ 24%). 

- Επιςκόπθςθ των επιχειρθςιακϊν, τεχνικϊν και λειτουργικϊν διαδικαςιϊν.  

- Ανάπτυξθ του αρχείου δραςτθριοτιτων και πόρων επεξεργαςίασ του Διμου.  

- Ανάπτυξθ του αρχείου δραςτθριοτιτων και πόρων επεξεργαςίασ για όλεσ τισ κρίςιμεσ 

περιοχζσ επεξεργαςίασ. 

- Ανάπτυξθ διαγραμμάτων ροισ δεδομζνων που κα αποτυπϊνουν τισ φάςεισ του κφκλου 

ηωισ των δεδομζνων, από τθ ςυλλογι, χριςθ, αποκικευςθ, μεταφορά μζχρι και τθν 

καταςτροφι τουσ. 

- υγκζντρωςθ των απαιτοφμενων πλθροφοριϊν για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων, μζςω τθσ διενζργειασ ςυνεντεφξεων με ςτελζχθ όλων των 

τμθμάτων και των διευκφνςεων. 

- Εντοπιςμόσ των κρίςιμων αποκλίςεων ζναντι των απαιτιςεων του Κανονιςμοφ GDPR. 



Παραδοτζα 

- Data Flow Maps που κα καλφπτουν τθν απαίτθςθ του GDPR για το αρχείο 

δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ δεομζνων και κα περιζχουν όλεσ τισ επιπλζον 

απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ, ϊςτε να απεικονίηεται πλιρωσ θ τρζχουςα κατάςταςθ ωσ 

προσ τθ διαχείριςθ προςωπικϊν δεδομζνων και να εντοπίηονται κενά ωσ προσ τισ 

απαιτιςεισ του κεςμικοφ πλαιςίου (διαγράμματα ροισ δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα, με κρίςιμεσ πλθροφορίεσ). 

Φάςη 3η - Μελζτη ανάλυςησ αποκλίςεων (Gap Analysis και Maturity Assessment) 

(Ενδεικτικόσ  Χρόνοσ υλοποίθςθσ ζωσ   (4)  εβδομάδεσ από τθν ολοκλιρωςθ τθσ δεφτερθσ 

φάςθσ: 1.200,00 ευρϊ + ΦΠΑ 24%). 

- Μελζτθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ωσ προσ τθ διαχείριςθ προςωπικϊν δεδομζνων από: 

α) άποψθ διαδικαςιϊν. 

β) νομικι κεϊρθςθ. 

γ) αςφάλεια πλθροφοριϊν. 

δ) τεχνολογικι άποψθ. 

- Εντοπιςμόσ μθ ςυμμορφϊςεων ςτισ πρακτικζσ και διαδικαςίεσ που εφαρμόηονται κατά 

τον χειριςμό των προςωπικϊν δεδομζνων, ωσ προσ: 

α) τισ απαιτιςεισ του GDPR. 

β) το κανονιςτικό πλαίςιο του ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνων ςχετικϊν δικαςτικϊν 

αποφάςεων. 

γ) τισ οδθγίεσ, κατευκφνςεισ και αποφάςεισ του WP29, τθσ ΑΠΔΠΧ και των Ευρωπαϊκϊν 

Αρχϊν Προςταςίασ Δεδομζνων. 

δ) τισ απαιτιςεισ του ISO 27001, ISO 27002 και ISO 27799 για τθν αςφάλεια 

πλθροφοριϊν. 

- Μελζτθ ωσ προσ τισ υφιςτάμενεσ επεξεργαςίεσ δεδομζνων (και τθσ διαβακμίςεϊσ 

τουσ), κακϊσ και ςυςτθμάτων πλθροφορικισ του Διμου. 

- Αναγνϊριςθ των ςχετικϊν απαιτιςεων του Γενικοφ Κανονιςμοφ ωσ προσ τισ επιμζρουσ 

περιοχζσ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

- Μελζτθ αποκλίςεων τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του Διμου, ςε ςχζςθ με τισ 

απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ για κάκε επεξεργαςία. Η μελζτθ κα πρζπει να περιλαμβάνει 

τουλάχιςτον τισ παρακάτω περιοχζσ: 

α) Απαιτιςεισ ωσ προσ τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ αρχείου δραςτθριοτιτων. 

β) υναίνεςθ. 

γ) υλλογι, Χριςθ, Αποκικευςθ. 



δ) Διατιρθςθ δεδομζνων/Καταςτροφι. 

ε) Δικαιϊματα πρόςβαςθσ, διόρκωςθσ, αλλαγισ και διαγραφισ. 

ςτ) Κοινοποίθςθ ςε Σρίτα Μζρθ. 

η) Διαβίβαςθ ςε τρίτεσ χϊρεσ. 

θ) Αςφάλεια επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

κ) Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ των οργανωτικϊν και τεχνολογικϊν μζτρων. 

ι) Πόροι. 

ια) Γνωςτοποίθςθ παραβίαςθσ προςωπικϊν δεδομζνων ςε εποπτικι αρχι ι/και ςτο 

υποκείμενο των δεδομζνων. 

- Καταγραφι των ςχετικϊν ευρθμάτων ςε ςχζςθ με το βακμό ετοιμότθτασ του Διμου και 

τισ επιμζρουσ αποκλίςεισ που παρουςιάηει ςε ςχζςθ με τισ ανωτζρω απαιτιςεισ. 

Παραδοτζα  

- Gap Analysis. 

- Privacy Impact Assessment. 

 

Φάςη 4η - Ανάπτυξη ςχεδίου διορθωτικών ενεργειών- Κατάρτιςη ςχεδίου 

ςυμμόρφωςησ   

(Ενδεικτικόσ Χρόνοσ υλοποίθςθσ ζωσ (6) εβδομάδεσ  από τθν ολοκλιρωςθ τθσ τρίτθσ 

φάςθσ: 1.710,00ευρϊ + ΦΠΑ 24%). 

- Καταγραφι αναλυτικοφ και ςαφοφσ ςχεδίου, ςτο οποίο κα ςυμπεριλαμβάνονται οι 

προτάςεισ βελτίωςθσ ανά περιοχι/μονάδα του Διμου, με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ των 

ελλείψεων ι/ και αποκλίςεων ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ και τισ 

απαιτιςεισ του ευρφτερου κανονιςτικοφ πλαιςίου και των προτφπων, όπωσ αναλφεται 

παραπάνω. 

- Προςζγγιςθ και προςδιοριςμόσ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν ϊςτε να βελτιωκεί κατά το 

δυνατόν ςυντομότερα το επίπεδο ςυμμόρφωςθσ.  

- Κατάκεςθ προτάςεων για τθ διατιρθςθ ςτο μζλλον ικανοποιθτικοφ επίπεδου 

ςυμμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ.  

- Κατάκεςθ προτάςεων αναφορικά με τθν πραγματοποίθςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν, 

ςχετικά με τθν τροποποίθςθ υφιςτάμενων διαδικαςιϊν, κακϊσ και το περιβάλλον 

λειτουργίασ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςθ με τον 

Κανονιςμό. 

-Εγχειρίδιο πολιτικϊν διαδικαςιϊν ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων που μπορεί 

να αποτελεί και ςτοιχείο πολιτικισ αςφαλείασ του Διμου. 

-Πλιρεσ κείμενο πολιτικισ προςταςίασ 



-Πλιρεσ κείμενο πολιτικισ αςφαλείασ  

- Πλιρεσ κείμενο ςχεδίου ανάκαμψθσ και καταςτροφζσ  

-Πλιρεσ κείμενο διαχείριςθσ ςυμβάντων 

 

 Φάςη 5η -    Ενημζρωςη –εκπαίδευςη  Προςωπικοφ-Επαναξιολόγηςη   

(Ενδεικτικόσ Χρόνοσ υλοποίθςθσ ζωσ (3) εβδομάδεσ  από τθν ολοκλιρωςθ τθσ τζταρτθσ  

φάςθσ: 600,00ευρϊ + ΦΠΑ 24%). 

Εκπαίδευςθ  εργαηομζνων ςε κζματα που αφοροφν τθν τιρθςθ προχποκζςεων του 

κανονιςμοφ . 

Δθμιουργία κουλτοφρασ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Πρόγραμμα εκπαίδευςθσ ανά οργανωτικι μονάδα με οριςμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

υλικό και παρουςιολόγιο. Αποτελεί τμιμα τθσ απαραίτθτθσ για τθν ςυμμϋϋορφωςθ 

τεκμθρίωςθσ. 

Επαναξιολόγθςθ του επιπζδου ςυμμόρφωςθσ του Διμου .  

 

Φάςη 6η Τπηρεςίεσ Τπευθφνου Προςταςίασ δεδομζνων –ΤΠΟΔ(DPO) 

Κακικοντα DPO   για δϊδεκα (12) μινεσ  από τθν παράδοςθ του ζργου ςυμμόρφωςθσ με 

τον κανονιςμό .  

Οι υπθρεςίεσ κατά τον νζο Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ,που κα παρζχονται από τον 

Data Protection Officer (DPO), τόςο με επιτόπου επιςκζψεισ όςο και εξ αποςτάςεωσ, , 

κατ’ ελάχιςτον περιγράφονται παρακάτω: 

 Ο ανάδοχοσ κα παρζχει ςτο Διμο Προςοτςάνθσ , κατάλλθλα καταρτιςμζνο και 

πιςτοποιθμζνο άτομο προκειμζνου να αναλάβει τα κακικοντα του Data 

Protection Officer. Ο DPO κα πλαιςιϊνεται από κατάλλθλθ υποςτθρικτικι ομάδα, 

θ τεχνογνωςία και κατάρτιςθ τθσ οποίασ κα καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ 

ςυμμόρφωςθσ προσ το Γενικό Κανονιςμό για τθν Προςταςία των Δεδομζνων 

(General Data Protection Regulation – GDPR). Η υποςτθρικτικι ομάδα κα 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο Information Security Consultant, Personal Data 

Consultant, IT Audit και Νομικό φμβουλο.  

 Ο DPO κα παρακολουκεί, ανακεωρεί και βελτιϊνει το Πρόγραμμα Προςταςίασ 

Προςωπικϊν Δεδομζνων που κα αναπτφξει και κα λειτουργεί ο Διμοσ , με βάςθ 

τισ απαιτιςεισ του νζου Κανονιςμοφ για τθν προςταςία των προςωπικϊν 

δεδομζνων. Επιπλζον, κα παρακολουκεί τθν εφαρμογι των τεχνικϊν και 

οργανωτικϊν μζτρων που ζχει δεςμευτεί να πραγματοποιιςει. Ο Διμοσ  ςτο 

Compliance Plan, κα επικαιροποιεί το/α DPIAs που ζχουν δθμιουργθκεί για τισ 



επεξεργαςίεσ υψθλοφ ρίςκου, κα δθμιουργεί νζα DPIAs για νζεσ επεξεργαςίεσ 

υψθλοφ ρίςκου, κα αναλαμβάνει τισ ενθμερϊςεισ του προςωπικοφ και τισ 

εςωτερικζσ επικεωριςεισ, με ςτόχο τθν επίτευξθ του βζλτιςτου επιπζδου 

προςταςίασ. τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του κα προςαρμόηει τισ υπθρεςίεσ 

διάγνωςθσ βακμοφ ωριμότθτασ και προετοιμαςίασ ετοιμότθτασ του Διμου για 

τθν ςυμμόρφωςι του ςτο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων 

(ΕΕ) 2016/679 εάν υπάρξει αλλαγι του Oργανιςμοφ του Διμου. το πλαίςιο των 

εν λόγω υπθρεςιϊν και ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί από το Διμο ο ανάδοχοσ κα 

παρζχει ςυμβουλευτικζσ-εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ  και τθσ ομάδασ GDPR που κα 

τον/τθν πλαιςιϊνει από το προςωπικό του Διμου.  

 Ο DPO κα  ςυνεργάηεται με τθν εποπτικι αρχι για ηθτιματα που ςχετίηονται με 

τθν επεξεργαςία, περιλαμβανομζνων ενεργειϊν, όπωσ αναφζρονται και ςτα 

άρκρα 31-36 του Ευρωπαϊκοφ Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Δεδομζνων (ΕΕ) 

2016/679, και κα πραγματοποιεί διαβουλεφςεισ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, για 

οποιοδιποτε άλλο κζμα. 

 Σα ςτοιχεία επικοινωνίασ του DPO δθμοςιεφονται υποχρεωτικά και 

ανακοινϊνονται ςτθν εποπτικι αρχι. Η πρόςβαςθ ςτον DPO κα πρζπει να είναι 

εφκολθ και άμεςθ (τοπικά ι μθ), τόςο από τα υποκείμενα των δεδομζνων, όςο 

και από τουσ υπαλλιλουσ και διοίκθςθ του Διμου Δράμασ 

(υπεφκυνουσ/εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία), αλλά και για τισ ανάγκεσ 

επικοινωνίασ με τθν εποπτικι αρχι.  

  Εμπιςτευτικότητα 

Κατά τθ διάρκεια παροχισ των υπθρεςιϊν, ο ανάδοχοσ απαιτείται να χειριςτεί 

ευαίςκθτα δεδομζνα του Διμου Προςοτςάνθσ  και για τον λόγο αυτό πρζπει να εγγυάται 

τθν εχεμφκεια των αποτελεςμάτων, κακϊσ επίςθσ και όςων δεδομζνων ςυλλεχκοφν 

κατά τθν υλοποίθςθ τθσ εργαςίασ μζςω Ειδικοφ υμφωνθτικοφ Εχεμφκειασ και 

Εμπιςτευτικότθτασ που κα υπογράψει με τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ και κα καλφπτει όλα 

τα αποτελζςματα, κακϊσ και όλεσ τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να ανακτθκοφν κατά τθ 

διάρκεια τθσ εργαςίασ. Αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

εμπιςτευτικότθτασ των ατόμων με τα οποία κα ςυνεργαςτεί, όςον αφορά τθ μθ διαρροι 

πλθροφοριϊν του είδουσ, του βακμοφ διεκπεραίωςθσ τθσ εργαςίασ κακϊσ και τισ 

λεπτομζρειεσ αυτοφ, ςε οιοδιποτε άτομο ι ομάδα ατόμων. Αντικζτωσ, κα τουσ 

επιτραπεί να απευκφνονται για κζματα ςχετικά με τθν εργαςία μόνο ςτα άτομα τα 

οποία, ςαφϊσ αναφζρονται ςτο ςυμφωνθτικό εμπιςτευτικότθτασ ωσ ςφνδεςμοι ςτθν 

επικοινωνία μεταξφ αυτοφ και τθσ διοίκθςθσ.  



Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ  
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει ςχετικό χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ/παροχισ των παραπάνω υπθρεςιϊν-παραδοτζων λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ 

οι υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθ ςυμμόρφωςθ του Διμου Προςοτςάνθσ κα πρζπει να 

ζχουν ολοκλθρωκεί το αργότερο εντόσ 22 εβδομάδων  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

και ότι οι υπθρεςίεσ DPO κα ζχουν επιπλζον διάρκεια ενόσ (1) ζτουσ  από τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ φάςθσ ςυμμόρφωςθσ. Η ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ  τθσ 

προαναφερόμενθσ υπθρεςίασ (παροχι υπθρεςιϊν( φάςεισ 1-5) + οριςμόσ  DPO)  κα είναι 

17,5 μινεσ .  

Ανθρωποπροςπάθεια (μήνεσ) 

θμειϊνεται επίςθσ ότι οι προςφερόμενοι ανκρωπομινεσ δεν αποτελοφν μζτρο 

για τθν παραλαβι/πλθρωμι των προςφερόμενων υπθρεςιϊν αλλά αυτι κα γίνει με 

βάςθ τα παραδοτζα που αναφζρονται ςτθ ςχετικζσ φάςεισ - ενότθτεσ ανεξάρτθτα των 

πραγματικϊν ανκρωπομθνϊν που κα απαιτθκοφν για τθν υλοποίθςθ τουσ. 

Σρόποσ καταβολήσ αμοιβήσ   

 Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει βάςει τθν τμθματικισ παράδοςθσ των 

εργαςιϊν τθσ ζκαςτθσ φάςθσ (1-5) θ δε πλθρωμι του (DPO) κα καταβλθκεί το   20% τθσ 

ςυνολικισ αμοιβισ του   DPO μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 2θσ φάςθσ  το 20% τθσ υπόλοιπθσ 

αμοιβισ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 5θσ φάςθσ και  υπόλοιπο 60% κα καταβλθκεί με τθν 

ολοκλιρωςθ του ςυνόλου των υποχρεϊςεων του αναδόχου DPO. 
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ΠΡΟΟΣΑΝΗ   

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΡΟΟΣΑΝΗ  
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
    
   
     ΜΑΝΑΡΙΔΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                                  ΣΕΦΑΝΙΔΟΤ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
   



   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΣ.              :  

ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ  ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ      : 5/2019 

ΔΗΜΟ ΠΡΟΟΣΑΝΗ  ΠΡΟΫΠΟΛ.            : 10.998,80€ 

 ΠΗΓΗ                      : ΙΔ. ΠΟΡΟΙ 

ΕΡΓΑΙΑ :  «ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ 679/2016 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ 
ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟΤ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΔΗΜΟΤ ΠΡΟΟΣΑΝΗ   »   
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ CPV ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΕΝΔ. 
ΠΟΟ- 
ΣΗΣΑ 

 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ςε 
(€) 

       

1. Οργάνωςθ δράςεων 79411000-8 Ανκρωποϊρεσ 42 30,00 € 1.260,00€ 

2. υγκζντρωςθ 
δεδομζνων και 
Τλοποίθςθ Ροϊν 
Εργαςίασ 

79411000-8 Ανκρωποϊρεσ        70 30,00 € 2.100,00€ 

3. Μελζτθ ανάλυςθσ 
αποκλίςεων (Gap 
Analysis και Maturity 
Assessment) 

79411000-8 Ανκρωποϊρεσ 40 30,00 € 1.200,00€ 

4. Ανάπτυξθ ςχεδίου 
διορκωτικϊν 
ενεργειϊν – 
Κατάρτιςθ ςχεδίου 
ςυμμόρφωςθσ  

79411000-8 Ανκρωποϊρεσ     57 30,00€ 1.710,00€ 

5. Ενθμζρωςθ –
εκπαίδευςθ  
Προςωπικοφ-
Επαναξιολόγθςθ   

79411000-8 Ανκρωποϊρεσ      20 
   

30,00€     600,00€ 

6. Τπθρεςίεσ Τπευκφνου 

Προςταςίασ δεδομζνων 

ΠΟΔ(DPO) 

79411000-8 Ανκρωποϊρεσ    67 30,00€  2.000,00€ 

    

 ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 8.870,00€  

 Φ.Π.Α. 24 % 2.128,80 €  

 ΤΝΟΛΟ 10.998,80 €  

ΤΝΣΑΧΘΗΚΕ                               
ΠΡΟΟΣΑΝΗ   

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΠΡΟΟΣΑΝΗ  

ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

  

 Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ  

   
   
     ΜΑΝΑΡΙΔΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                                  ΣΕΦΑΝΙΔΟΤ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 



   
 


