
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 

εδ. 2 άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)  
4. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α » (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)  

5. Την Τεχνική Έκθεση της Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 11.160,00 € που συντάχθηκε για τον 
σκοπό αυτό 

6. Το με αρ. πρωτ. 40483/8125-23/07/2020  πρωτογενές αίτημα, όπως καταχωρίστηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 20REQ007078670 2020-07-23) 

7. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει εκδοθεί το με Αρίθμ. Πρωτ. οικ. 
40484/8126-23/07/2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα για την έκδοση Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης  

8. Το γεγονός ότι για την υπό  διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με α.α 763/2020 Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, η 

οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια με Α.Δ.Α. : 9Π43ΩΕΩ-ΛΓΚ για ποσό 11.160,00€ 

σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.205 του τρέχοντος προϋπολογισμού 

9. Το εγκριμένο πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ007078673 2020-07-23) 
10. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας  με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας 

Δεδομένων» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας  με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας 

Δεδομένων» προϋπολογιζόμενης  αξίας 11.160,00 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 

μόνο βάσει της τιμής, όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας και ειδικότερα: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. 
 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

Υπηρεσίες Υπευθύνου 

Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) 

Μήνας 12 750 9.000 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 
 

    Ιωάννινα : 24 / 07 / 2020 

    Αρίθμ. πρωτ.:  40732/11432 

Πληρ.: Απόστολος Γκούνης 
Ταχ. Δ/νση: Καπλάνη 7, Ιωάννινα τ.κ. 45444 
Τηλ.: 26513 61385 
FAX.: 26510 74441 
e-mail : agounis@ioannina.gr 
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κατά τις διατάξεις του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία 

των Προσωπικών Δεδομένων 

(GDPR) (ΕΕ) 2016/679 

     

ΣΥΝΟΛΟ  12 - 9.000 

Φ.Π.Α 24%    2.160 

     ΣΥΝΟΛΟ  12 - 11.160 

 

 

Β. Εγκρίνουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας  με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου 
Προστασίας Δεδομένων», όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της υπηρεσίας. 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος  θα πρέπει: 

1. Να έχει προβεί ο ίδιος σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης κατά τον ΓΚΠΔ. 
2. Να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 9001 στην εν ισχύ έκδοσή του, 

για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
3. Να διαθέτει πιστοποίηση ασφάλειας πληροφοριών ως προς το πρότυπο ISO 27001 στην εν 

ισχύ έκδοσή του. 

4. Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς ΟΤΑ ή 

του ευρύτερου δημοσίου, τουλάχιστον για τρία (3) έτη. Προς απόδειξη να καταθέσει 

σχετικό κατάλογο με τον πίνακα των έργων και τα αποδεικτικά υλοποίησης: συμβάσεις, 

πρωτόκολλα παραλαβής ή καλής εκτέλεσης. 

5. Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε τουλάχιστον πέντε (5) έργα συμμόρφωσης στο ΓΚΠΔ 

(υλοποιημένα ή σε εξέλιξη). Η εμπειρία θα αποδειχθεί με την προσκόμιση σχετικού 

καταλόγου με τον πίνακα των έργων  και τα αποδεικτικά υλοποίησης, π.χ συμβάσεις, 

πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης. 

6. Να διαθέτει υπηρεσίες εκπαίδευσης,  καθώς και  λειτουργικές και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες στους τομείς της στρατηγικής, οργάνωσης, ασφάλειας, ποιότητας και 

επικοινωνίας, να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του κανονισμού σε επίπεδο θεσμικού 

πλαισίου, νομικής συμμόρφωσης, διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας πληροφοριών και 

να προέρχεται από το χώρο  της νομικής, της πληροφορικής και της διαχείρισης έργων. Θα 

πρέπει να έχει εκπαιδευτεί σε όλο το φάσμα της προστασίας προσωπικών δεδομένων, να 

διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, να έχει λάβει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην 

ανάπτυξη μεθοδολογιών και πρακτικών συμμόρφωσης με το νέο κανονισμό, μέσα από την 

έρευνα και μελέτη, διεθνών, ευρωπαϊκών και εγχώριων πρακτικών που ήδη ακολουθούνται 

,σε ότι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, θα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένοι ΥΠΔ, οι οποίοι θα είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες Υπεύθυνου 
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Προστασίας Δεδομένων, αλλά και να παρακολουθούν, να συντονίζουν και να εποπτεύουν 

την εκτέλεση του έργου, από την αρχή μέχρι και την παράδοση του τελευταίου τμήματος. 

7. Να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) έργο Παρακολούθησης και Διαχείρισης 

Περιστατικών Ασφαλείας. 

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα της μελέτης της υπηρεσίας, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.   

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

         
       ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ 
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΥΠΔ)

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.160,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Κ.Α.  10.6142.205

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: .....  /2020

CPV: 79411000-8 

ΑΔΑ: Ω3Λ1ΩΕΩ-Ψ2Ζ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 

ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

       

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  τεχνική  περιγραφή  συντάσσεται,  με  βάση  την  υποχρέωση  του  Δήμου

Ιωαννιτών,  που  προκύπτει  από  τις  διατάξεις  του  Ν.  4624/2019 (ΦΕΚ  137/29.08.2019

τεύχοςΑ’):”Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

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

επεξεργασίας  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  ενσωμάτωση  στην  εθνική

νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις” και του Γενικού Κανονισμού

για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής: ΓΚΠΔ.  Αφορά στη λήψη μέτρων εφαρμογής του

Κανονισμού (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  και  την  κατάργηση  της  Οδηγίας  95/46/ΕΚ  και  στην

ενσωμάτωση  στην  εθνική  νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680  του  Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών

προσώπων έναντι  της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες

αρχές  για  τους  σκοπούς  της  πρόληψης,  διερεύνησης,  ανίχνευσης  ή  δίωξης  ποινικών

αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των

δεδομένων  αυτών  και  την  κατάργηση  της  απόφασης  -  πλαίσιο  2008/977/ΔΕΥ  του

Συμβουλίου. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο  της  παρούσας  μελέτης  είναι  η  περιγραφή του  συνόλου των ενεργειών  του

Υπεύθυνου  Προστασίας  Δεδομένων  (ΥΠΔ),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Γενικού

Κανονισμού Προστασίας δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και

του ν. 4624/2019  (άρθρα 6, 7, 8 και 82).

2. Περιγραφή υπηρεσίας

Αναλυτικά, η υπηρεσία περιλαμβάνει: 

Α) Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων σε δημόσιους φορείς έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα

καθήκοντα:
α)  να  ενημερώνει  και  συμβουλεύει  τον  δημόσιο  φορέα  και  τους  εργαζομένους  που

διενεργούν την επεξεργασία σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις

του  παρόντος  και  κάθε  άλλη  νομοθεσία,  για  την  προστασία  δεδομένων  προσωπικού

χαρακτήρα,

β) να παρακολουθεί την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και κάθε άλλης νομοθεσίας

για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των πολιτικών του δημόσιου

φορέα  σε  σχέση  με  την  προστασία  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα,

συμπεριλαμβανομένων της λογοδοσίας, καθώς και των σχετικών ελέγχων, 
γ) να παρέχει συμβουλές όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμφωνα με το

άρθρο 65 του Ν. 4624/2019,
δ) να συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής

Αρχή)
ε) να ενεργεί, ως σημείο επαφής με την Αρχή, σε θέματα που αφορούν την επεξεργασία,

συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 67 του Ν. 4624/2019

και  τη  συμβουλεύεται,  κατά  περίπτωση,  σχετικά  με  οποιοδήποτε  άλλο  θέμα.

Τα καθήκοντα του ΥΠΔ, ο οποίος τυχόν ορίζεται από δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, δεν

αφορούν τις πράξεις επεξεργασίας που διενεργούνται από τις δικαστικές και εισαγγελικές

αρχές στο πλαίσιο της δικαστικής λειτουργίας και των δικαστικών τους καθηκόντων.

Ο ΥΠΔ μπορεί να εκτελεί και άλλα καθήκοντα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την 

επεξεργασία διασφαλίζουν ότι, η άσκηση των καθηκόντων αυτών, δεν οδηγεί σε 

σύγκρουση συμφερόντων.

Ο ΥΠΔ, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο 

που συνδέεται με την επεξεργασία, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους 

σκοπούς της επεξεργασίας (άρθρο 8 Ν. 4624/2019). 
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Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, θα εκτελεί  τα καθήκοντά του, τόσο με επιτόπου

επισκέψεις, όσο και εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα είναι άμεσα

διαθέσιμος,  μέσω  τηλεφωνικής  επικοινωνίας,  ή  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  ή

τηλεφωνικής  σύνδεσης,  τόσο ως προς την  Αρχή Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα, τον Δήμο, αλλά και τα Υποκείμενα των Δεδομένων, καθ΄ όλη τη διάρκεια του

εικοσιτετραώρου, καθημερινά.
Ο Υπεύθυνος  Προστασίας  Δεδομένων θα διευκολύνει  τη  συμμόρφωση του  υπευθύνου

επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, μέσω της

μεσολάβησης μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα

των δεδομένων). 
Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός) και δε φέρει προσωπική ευθύνη για

τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Υπεύθυνος να διασφαλίζει και να αποδεικνύει ότι η

επεξεργασία διενεργείται  σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ,  είναι  ο  υπεύθυνος επεξεργασίας  ή ο

εκτελών την επεξεργασία. 

Β) Καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

Ο ΥΠΔ θα ασκεί  τα καθήκοντά του, προάγοντας την κουλτούρα της προστασίας

προσωπικών δεδομένων εντός του Δήμου, με ενέργειες, όπως:
     

 Ενημέρωση και παροχή συμβουλών στο φορέα και στους υπαλλήλους, σχετικά με

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό και άλλες διατάξεις περί

προστασίας δεδομένων.
 Παρακολούθηση  της  εσωτερικής  συμμόρφωσης  με  τον  Κανονισμό  και  άλλες

διατάξεις  περί  προστασίας  δεδομένων  (π.χ.  προσδιορισμός  και  διαχείριση

δραστηριοτήτων  επεξεργασίας,  εκπαίδευση  προσωπικού,  διενέργεια  εσωτερικών

ελέγχων).
 Παροχή συμβουλών για την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των

δεδομένων και παρακολούθηση της υλοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 35 του

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
 Να  είναι  το  σημείο  επαφής  για  τις  εποπτικές  αρχές  και  τα  υποκείμενα  των

δεδομένων (εργαζόμενοι, πολίτες και λοιποί συναλλασσόμενοι).
 Να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή.
 Να  συμμετέχει  σε  όλα  τα  ζητήματα  σχετικά  με  την  προστασία  προσωπικών

δεδομένων  (π.χ.  παρουσία  σε  συσκέψεις  ανώτερων  και  μεσαίων  στελεχών  της

διοίκησης ή αντίστοιχα άλλων Φορέων 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).
 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που

συνδέεται  με  τις  πράξεις  επεξεργασίας,  συνεκτιμώντας  τη  φύση,  το  πεδίο

εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.
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Γ)   Θέση του  Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο Δήμο

1. Ο Δήμος διασφαλίζει ότι ο ΥΠΔ μετέχει δεόντως και έγκαιρα σε όλα τα ζητήματα σχετικά

με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. παρουσία σε συσκέψεις

ανώτερων και  μεσαίων στελεχών της διοίκησης κατά τη λήψη αποφάσεων,  καταγραφή

λόγων διαφωνίας  με  τις  συμβουλές  του,  έγκαιρη  διαβίβαση  πληροφοριών  για  παροχή

γνώμης, άμεση λήψη γνώμης σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης). Θα έχει ελεύθερη

πρόσβαση σε δεδομένα και πράξεις επεξεργασίας.
2. Ο Δήμος υποστηρίζει τον ΥΠΔ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο

άρθρο 8 του Ν. 4624/2019, παρέχοντάς του τους απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση

των  καθηκόντων  αυτών  (π.χ.  ενεργή  στήριξη  από  τα  ανώτερα  διοικητικά  στελέχη,

οικονομικοί  πόροι,  υποδομές,  συνεχής  κατάρτιση)  και  την  πρόσβαση  σε  δεδομένα

προσωπικού χαρακτήρα, επεξεργασίας και για τη διατήρηση των ειδικών γνώσεών του.
3. Ο Δήμος διασφαλίζει ότι ο ΥΠΔ δεν λαμβάνει εντολές κατά την άσκηση των καθηκόντων

του, αναφέρεται απευθείας στο ανώτατο ιεραρχικά προϊστάμενο όργανό του, δεν απολύεται

ούτε υφίσταται κυρώσεις από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά

του.
4.  Η  άσκηση  πρόσθετων  καθηκόντων  από  τον  ΥΠΔ να  μην  συνεπάγεται  σύγκρουση

συμφερόντων (π.χ. δεν μπορεί να κατέχει θέση από την οποία θα μπορεί να καθορίζει τους

σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, όπως θέσεις ανώτερης διοίκησης).
5. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να συμβουλεύονται τον ΥΠΔ, για κάθε θέμα

σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την άσκηση των

δικαιωμάτων τους,  βάσει  του  ΓΚΠΔ,  του  Ν.  4624/2019  και  άλλης  νομοθεσίας,  για  την

προστασία  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα.  Ο  ΥΠΔ είναι  υποχρεωμένος  να

διατηρεί εμπιστευτικότητα ως προς την ταυτότητα των υποκειμένων των δεδομένων και

σχετικά με  τις  περιστάσεις  που επιτρέπουν την  εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς το

υποκείμενο των δεδομένων, εκτός αν η ταυτότητα του υποκειμένου αποκαλύπτεται από

αυτό.
6. Εάν ο ΥΠΔ λάβει  γνώση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά την άσκηση του

έργου του, για τα οποία ο επικεφαλής του Δήμου έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να καταθέσει

ως μάρτυρας για επαγγελματικούς λόγους, το δικαίωμα αυτό ισχύει και για τον ΥΠΔ και

τους βοηθούς του.

7.  Ο Δήμος  υποχρεούται  να  δημοσιεύσει  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  του  ΥΠΔ και  να  τα

ανακοινώσει στην εποπτική αρχή. 

3) Υλοποίηση Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

   Παρακολούθηση Συμμόρφωσης & επικαιροποίηση του φακέλου συμμόρφωσης

Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον ΕΕ Κανονισμό 679/2016 και τις διατάξεις του

Ν. 4624/2019 θα γίνεται με την επιτόπια παρουσία του αναδόχου τουλάχιστον τέσσερις (4)
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φορές κάθε     μήνα, με σκοπό την επιθεώρηση συμμόρφωσης του φορέα, τον εντοπισμό

αποκλίσεων από τις πολιτικές και τις διαδικασίες συμμόρφωσης, την αναγνώριση νέων

ευπαθειών και κινδύνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τέλος, τον

εντοπισμό αλλαγών που ενδέχεται να επηρεάσουν τη συμμόρφωση του φορέα με τον ΕΕ

Κανονισμό 679/2016. 

Μετά την επιτόπια παρουσία, αποστέλλεται σχετική αναφορά στην ομάδα εργασίας, που

θα συστήσει ο Δήμος Ιωαννιτών για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης &

επικαιροποίησης του φακέλου συμμόρφωσης, περιλαμβάνονται:

ι) Επικαιροποίηση της χαρτογράφησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που 

τηρούνται από το Δήμο, της επεξεργασίας και της κυκλοφορίας τους

Καθ’  όλη  την  διάρκεια  της  σύμβασης,  γίνεται  επικαιροποίηση  των  στοιχείων  λόγω

μεταβολών που προκύπτουν, ανά επεξεργασία και ανά αρχείο δεδομένων, του είδους  των

δεδομένων  που  τηρούνται,  των  υποκειμένων  και  των  ροών,  ώστε  να  αποτυπώνεται

πλήρως η κατάσταση επί της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων. 

ii) Επικαιροποίηση Νομικής Βάσης Επεξεργασίας / Έλεγχος ορθότητας

Επικαιροποίηση των στοιχείων της Νομικής Βάσης στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία

των δεδομένων, καθώς και του τρόπου γνωστοποίησής της προς τα υποκείμενα.

iii) Επικαιροποίηση χαρτογράφησης του εγκατεστημένου πληροφοριακού συστήματος 

λόγω αλλαγών / προσθηκών

Επικαιροποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων του  οργανισμού,  των

δικτυακών υποδομών και των διαδικασιών που άπτονται της λειτουργίας αυτών και του

τομέα της πληροφορικής λόγω αλλαγών / προσθηκών.

iv) Επικαιροποίηση πολιτικών και διαδικασιών

Επικαιροποίηση  των  στοιχείων,  λόγω  αλλαγών  των  πολιτικών,  των  τεχνικών  και  των

οργανωτικών μέτρων του οργανισμού,  ως προς την επάρκειά τους για τον Κανονισμό.

Επικαιροποίηση  της  πολιτικής  ασφαλείας  που  προβλέπει  διαδικασίες  και  δυνατότητα

ικανοποίησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων, διαδικασίες για την άμεση και εντός των

προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων ανταπόκριση σε αιτήματα των υποκειμένων, λήψης

συγκατάθεσης των υποκειμένων, εκπαίδευση και δημιουργία κουλτούρας στο ανθρώπινο

δυναμικό. 
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Επικαιροποιείται  το  σχέδιο  επιχειρησιακής  συνέχειας  και  ανταπόκρισης  σε  περιστατικά

παραβίασης καθώς και των μηχανισμών ανίχνευσης περιστατικών παραβίασης. 

v) Έλεγχος νέων Συμβάσεων

Έλεγχος  των  στοιχείων  νέων  συμβάσεων  του  οργανισμού  με  τρίτους,  οι  οποίοι

επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του, όσο και με τρίτους,

στους οποίους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

vi) Επικαιροποίηση Καταγραφής Τεκμηρίωσης

Γίνεται  επικαιροποίηση της  υπάρχουσας  τεκμηρίωσης,  που  αφορά  στην  ασφάλεια  των

προσωπικών δεδομένων και εξετάζεται η πληρότητα και η επάρκειά της.

vii) Επικαιροποίηση Αποτίμησης Κινδύνου (Risk Assessment)

Επικαιροποίηση της έκθέσης σε κίνδυνο (exposures) των συστημάτων του οργανισμού, 

προσδιορίζοντας τις ευπάθειες (vulnerabilities) και τις απειλές (threats) του με βάση τον 

υφιστάμενο έλεγχο (control).

Περιλαμβάνει την αναγνώριση και αξιολόγηση νέων ευπαθειών, απειλών και κινδύνων για

την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο φορέας, καθώς και την

παρακολούθηση της διαχείρισης κινδύνων. Οι κίνδυνοι ενδέχεται να προέρχονται από τους

ακόλουθους τομείς:

 Φυσική και περιβαλλοντική ασφάλεια του συστήματος (physical and environmental

security)
 Ασφάλεια  πληροφοριακών  περιουσιακών  στοιχείων  του  φορέα  και  της

υπολογιστικής υποδομής
 Ασφάλεια δικτύων επικοινωνιών (network security): Προστασία των πληροφοριών

κατά  τη  μετάδοσή  τους  μέσω  τοπικών,  τηλεφωνικών  ή  άλλων  δικτύων  (π.χ.

Internet).
 Ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης και διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας 

viii) Επικαιροποίηση πολιτικών συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας δεδομένων

 Επικαιροποίηση του τρόπου λήψης και καταγραφής της συγκατάθεσης.
 Επικαιροποίηση  συστημάτων για  την  διαπίστωση της  ηλικίας  ή  την  εξακρίβωση

ταυτότητας των εκάστοτε κηδεμόνων, σε περίπτωση ανηλίκων και τη λήψη σχετικής

συγκατάθεσης.
 Επικαιροποίηση τρόπων άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων. Σχεδιασμός

τρόπου διαχείρισης των αιτημάτων εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

ΑΔΑ: Ω3Λ1ΩΕΩ-Ψ2Ζ



ix) Επικαιροποίηση Πολιτικής Ασφαλείας - Σχεδίου Ασφάλειας:

Επικαιροποίηση  Πολιτικής  Ασφάλειας  (Security  Policy)  -  Σχεδίου Ασφάλειας  (Security

Plan).  Περιλαμβάνονται  οι  βασικές  αρχές  προστασίας  προσωπικών  δεδομένων  και

ασφάλειας καθώς και τα μέτρα  που εφαρμόζονται. 
Περιλαμβάνει:  α)  οργανωτικά  μέτρα  ασφάλειας  αναφορικά  με  τους  ρόλους  και  τις

αρμοδιότητες  του  προσωπικού  και  των  εξωτερικών  συνεργατών-εκτελούντων  την

επεξεργασία,  τον  καθορισμό  και  τις  αρμοδιότητες  του  υπευθύνου  ασφαλείας,  την

εκπαίδευση  του  προσωπικού,  τη  διαχείριση  περιστατικών  ασφαλείας,  καθώς  και  την

καταστροφή των προσωπικών δεδομένων, β) τα τεχνικά μέτρα ασφάλειας αναφορικά με τη

διαχείριση των χρηστών,  την αναγνώριση και  αυθεντικοποίησή τους, την ασφάλεια των

επικοινωνιών,  τη λειτουργία των αρχείων καταγραφής του πληροφοριακού συστήματος,

την  εξαγωγή  αντιγράφων  ασφαλείας,  γ)  τα  μέτρα  φυσικής  ασφάλειας.  Προσδιορίζει

επακριβώς τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου εντός του Δήμου, τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες

και τα καθήκοντά του ως προς τις διαδικασίες που αφορούν στην ασφάλεια. Περιγράφει

ακόμη  κατάλληλη  διαδικασία  για  την  αναθεώρησή  της.  Ενδεικτικά,  περιλαμβάνει

διαδικασίες  για  τη  συλλογή  και  αποθήκευση  των  δεδομένων,  για  τη  διαγραφή  ή

καταστροφή  τους,  για  την  τήρηση  αρχείου,  για  την  ενσωμάτωση  της  προστασίας  των

δεδομένων, σε προϊόντα και υπηρεσίες.

x) Επικαιροποίηση Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφές

Το Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφές (Disaster Recovery and Contingency Plan) είναι

το  έγγραφο,  που  αναφέρεται  στα  μέτρα  προστασίας,  ανάκαμψης  και  αποκατάστασης

πληροφοριακών  συστημάτων  και  τεχνολογικών  υποδομών  σε  περιπτώσεις  έκτακτης

ανάγκης,  όπως  φυσικές  καταστροφές  (πχ  σεισμός,  πυρκαγιά,  πλημμύρα),  εξωτερικές

επιθέσεις/εισβολές κλπ. Συμπληρώνει ή αποτελεί μέρος του Σχεδίου Ασφαλείας. Ελέγχεται

δε,  περιοδικά,  προκειμένου  να  διαπιστώνεται  η  αποτελεσματικότητα  των  μεθόδων

ανάκαμψης.

xi) Επικαιροποίηση Σχεδίου Διαχείρισης Συμβάντων

Το Σχέδιο Διαχείρισης Συμβάντων είναι το έγγραφο που αναφέρεται στις διαδικασίες, οι

οποίες θα εφαρμοσθούν σε περίπτωση Παραβίασης Ασφαλείας. Προσδιορίζει επακριβώς

τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου εντός και εκτός του Δήμου, τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και

τα καθήκοντά του (ως προς τις διαδικασίες) που αφορούν στην αντίδραση του Δήμου, σε

περίπτωση  παραβίασης  και  απώλειας  δεδομένων.  Περιγράφει  ακόμη  την  κατάλληλη

διαδικασία για την αναθεώρησή της.
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Το σχέδιο διαχείρισης συμβάντων περιλαμβάνει:

 Προσδιορισμό πιθανών κινδύνων και κριτηρίων για ενεργοποίηση του σχεδίου
 Προσδιορισμό  των  σημαντικών  λειτουργιών  και  των  αντίστοιχων  συστημάτων

(critical functions and systems) του οργανισμού
 Καθορισμό της στρατηγικής προστασίας (protection strategy),
 Ιεράρχηση  των  δραστηριοτήτων  και  καθορισμός  προτεραιοτήτων  για  την

ενεργοποίησή τους στο εναλλακτικό σύστημα
 Πλάνο  Υλοποίησης  με  αρμοδιότητες  προσωπικού  και  χρονοπρογραμματισμό

ενεργειών αποκατάστασης.

xii) Επικαιροποίηση Εκτίμησης Αντικτύπου για προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 

(DPIA)

Επικαιροποίηση διαδικασιών εκτίμησης αντικτύπου (Data Protection - ή Privacy - Impact

Assessment) σε όποιες επεξεργασίες  δεδομένων αυτό  χρειάζεται.  Tα αποτελέσματα θα

αποτυπωθούν στο Μητρώο Επεξεργασιών.

xiii) Εκπαίδευση εργαζομένων κατά τμήμα

Εκτεταμένη, κατά τμήματα, εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στην Πολιτική Ασφαλείας

του  Δήμου, αλλά και γενικότερα, σε θέματα προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειάς

τους,  με  σκοπό  να  δημιουργηθεί  στον  οργανισμό  κουλτούρα  ασφάλειας  προσωπικών

δεδομένων. Να αναγνωρίζονται αυτά από τους εργαζομένους, ως πολύτιμο περιουσιακό

στοιχείο του οργανισμού, το οποίο χρήζει προστασίας.

xiv) Διαχείριση Συγκαταθέσεων

Η διαχείριση των συγκαταθέσεων που λαμβάνονται από το Δήμο, θα γίνεται με τη βοήθεια

ενός Πληροφοριακού Συστήματος με δυνατότητα διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.  

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο υποψήφιος ανάδοχος  θα πρέπει:
1. Να έχει προβεί ο ίδιος σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης κατά τον ΓΚΠΔ.
2. Να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 9001 στην εν ισχύ έκδοσή

του, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
3. Να διαθέτει  πιστοποίηση ασφάλειας πληροφοριών ως προς το πρότυπο  ISO 27001

στην εν ισχύ έκδοσή του.
4. Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς

ΟΤΑ ή του ευρύτερου δημοσίου, τουλάχιστον για τρία (3) έτη. Προς απόδειξη να καταθέσει

σχετικό κατάλογο με τον πίνακα των έργων και τα αποδεικτικά υλοποίησης: συμβάσεις,

πρωτόκολλα παραλαβής ή καλής εκτέλεσης.
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5.  Να έχει  αποδεδειγμένη  εμπειρία  σε  τουλάχιστον  πέντε  (5)  έργα  συμμόρφωσης στο

ΓΚΠΔ (υλοποιημένα ή σε εξέλιξη). Η εμπειρία θα αποδειχθεί με την προσκόμιση σχετικού

καταλόγου  με  τον  πίνακα  των έργων  και  τα  αποδεικτικά  υλοποίησης,  π.χ  συμβάσεις,

πρωτόκολλα παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης.
6.  Να  διαθέτει  υπηρεσίες  εκπαίδευσης,   καθώς  και   λειτουργικές  και  συμβουλευτικές

υπηρεσίες  στους  τομείς  της  στρατηγικής,  οργάνωσης,  ασφάλειας,  ποιότητας  και

επικοινωνίας,  να  καλύπτει  το  σύνολο  των  απαιτήσεων  του  κανονισμού  σε  επίπεδο

θεσμικού  πλαισίου,  νομικής  συμμόρφωσης,  διαδικασιών  ποιότητας  και  ασφάλειας

πληροφοριών και να προέρχεται από το χώρο  της νομικής, της πληροφορικής και της

διαχείρισης  έργων.  Θα  πρέπει  να  έχει  εκπαιδευτεί  σε  όλο  το  φάσμα  της  προστασίας

προσωπικών δεδομένων, να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, να έχει λάβει θεωρητική και

πρακτική κατάρτιση στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και πρακτικών συμμόρφωσης με το νέο

κανονισμό,  μέσα  από  την  έρευνα  και  μελέτη,  διεθνών,  ευρωπαϊκών  και  εγχώριων

πρακτικών  που  ήδη  ακολουθούνται  ,σε  ότι  αφορά  την  προστασία  των  προσωπικών

δεδομένων. Επίσης, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι ΥΠΔ, οι οποίοι θα είναι σε θέση να

παρέχουν υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, αλλά και να παρακολουθούν, να

συντονίζουν  και  να  εποπτεύουν  την  εκτέλεση  του  έργου,  από την  αρχή  μέχρι  και  την

παράδοση του τελευταίου τμήματος.
7.  Να  έχει  υλοποιήσει  τουλάχιστον  ένα  (1)  έργο  Παρακολούθησης  και  Διαχείρισης

Περιστατικών Ασφαλείας.

Οι  ενδιαφερόμενοι  υποψήφιοι  (φυσικά πρόσωπα ή  ο  εκπρόσωπος των νομικών

προσώπων άλλως/ή και το υποδεικνυόμενο από το νομικό πρόσωπο άτομο ως ΥΠΔ), θα

πρέπει να συγκεντρώνουν τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα. 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Η ζητούμενη ομάδα έργου πρέπει να αποτελείται από:
1.  Ένα  έμπειρο  στέλεχος  –  νομικό,  με  αποδεδειγμένη  γνώση  στην  προστασία

προσωπικών δεδομένων, που θα διαθέτει πιστοποιητικό DPO  (ΥΠΔ) (με σφραγίδα του

ΕΣΥΔ). Προς απόδειξη θα καταθέσει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.
2.  Ένα  έμπειρο  στέλεχος  πληροφορικής,  με  αποδεδειγμένη  γνώση  στην  προστασία

προσωπικών δεδομένων, που θα διαθέτει πιστοποιητικό DPO  (ΥΠΔ) (με σφραγίδα του

ΕΣΥΔ). Προς απόδειξη θα καταθέσει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. 
3.  Ένα  έμπειρο  στέλεχος  στην  παροχή  υπηρεσιών  εφαρμογής  και  επιθεώρησης  των

συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή/και στην παροχή υπηρεσιών εφαρμογής

και επιθεώρησης συστημάτων ασφάλειας πληροφοριών  ISO 27001.  Προς απόδειξη θα

καταθέσει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. 
4.Ένα  έμπειρο  στέλεχος  πληροφορικής  με  αποδεδειγμένη  γνώση  στην  ασφάλεια  των

πληροφοριών και των πληροφοριακών συστημάτων, ειδικό Δοκιμών Παρείσδυσης.  Προς

απόδειξη θα καταθέσει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό (OSCP). 
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5.  Υπεύθυνος  της  Ομάδας  έργου  θα  είναι  ένα  έμπειρο  στέλεχος  με  αποδεδειγμένη

πτυχιακή ή μεταπτυχιακή ή διδακτορική γνώση στο αντικείμενο ασφάλειας πληροφοριών,

με εμπειρία στην ανάπτυξη πολιτικών ασφάλειας.
Ως Υπεύθυνος Ομάδας έργου μπορεί να οριστεί και ένα στέλεχος εκ των μελών της, αρκεί

να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα.
Για όλα τα μέλη της Ομάδας έργου, θα κατατεθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, από τα

οποία  θα  προκύπτει  η  συνδρομή  των  ζητούμενων  προσόντων.  Οι  ζητούμενες

πιστοποιήσεις των μελών της Ομάδας έργου θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο

υποβολής  της  προσφοράς  και  να  είναι  αναγνωρισμένες  από  το  Εθνικό  Σύστημα

Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).
Για  όλα  τα  μέλη  της  Ομάδας  έργου  πρέπει  να  κατατεθούν  βιογραφικά  σημειώματα,

σύμφωνα με το πρότυπο που ακολουθεί:

ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Μητρώνυμο
Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Τηλεφωνο
E-mail
Διεύθυνση κατοικίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία
απόκτησης
πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  (από  προτεινόμενο,  από  τον  υποψήφιο  ανάδοχο,  σχήμα

διοίκησης έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο Εργοδότης Θέση  και
καθήκοντα
στο έργο

         Απασχόληση στο έργο
  Περίοδος (από - έως)

ΑΔΑ: Ω3Λ1ΩΕΩ-Ψ2Ζ



Στον  πίνακα  της  Ομάδας  έργου  που  θα  κατατεθεί,  να  αναφέρονται  τα  στελέχη

αποκλειστικής απασχόλησης στον προσφέροντα. Τουλάχιστον το 60% της Ομάδας έργου,

υποχρεωτικά,  πρέπει  να  αποτελείται  από στελέχη  του  προσφέροντος,  με  αποκλειστική

σχέση απασχόλησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα συμπεριλαμβάνει:

- Εκπαίδευση του προσωπικού, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

-Ενημέρωση  των  διάφορων  Μητρώων  (Αρχείων,  Υπολογιστικών  Συστημάτων,  κλπ),

Σχεδίων  και  Πολιτικών  Ασφάλειας,  για  κάθε  αλλαγή  ή  προσθήκη  και,  σε  κάποιες

περιπτώσεις,  θα  πρέπει  να  γίνεται  διαβούλευση  με  την  Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα για τις αλλαγές.

- Επαναξιολογήσεις, τόσο των επιμέρους πολιτικών και σχεδίων, όσο και της συνολικής

συμμόρφωσης του Δήμου, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο  Δήμος  πρέπει  να  παρέχει  τις  κατάλληλες  πληροφορίες  στον  ανάδοχο.  Ενδεικτικά

αναφέρονται:  αριθμός  εργαζομένων,  λειτουργικά,  οργανωτικά,  οικονομικά  και  διοικητικά

στοιχεία, είδη επεξεργασίας, κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, συνεργασίες, πελάτες,

προμηθευτές, συμβάσεις, πληροφοριακά συστήματα, συστήματα ασφαλείας, πολιτικές και

κανονισμοί  λειτουργίας  και  ασφάλειας,  ενώ  πρέπει  να  έχει  στη  διάθεσή  τους  και  τους

αναγκαίους πόρους. Ο Δήμος οφείλει να παραχωρεί τα αιτούμενα στοιχεία, εγκαίρως, με

ακρίβεια, ορθότητα, καταλληλότητα και πληρότητα.
Για  την  επιτυχία  του  έργου  και  την  αποφυγή  ανεπιθύμητων  καθυστερήσεων,  όλοι  οι

απαιτούμενοι  πόροι,  όπως  πρόσβαση  σε  πληροφορίες  και  τεκμηρίωση,  λογαριασμοί

πρόσβασης κ.α., καθώς και το απαραίτητο προσωπικό από τη μεριά του Δήμου, θα πρέπει

να είναι διαθέσιμο στα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  για  την  παροχή  υπηρεσιών  Υπευθύνου  Προστασίας

Δεδομένων  (ΥΠΔ)  του  Δήμου  Ιωαννιτών,  ανέρχεται  στο  ποσό  των  11.160,00€  ,

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6142.205, όπως φαίνεται και

από τον παρακάτω πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

Υπηρεσίες Υπευθύνου 

Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

Μήνας 12 750 9.000

ΑΔΑ: Ω3Λ1ΩΕΩ-Ψ2Ζ



κατά τις διατάξεις του  Γενικού 

Κανονισμού για την 

Προστασία των Προσωπικών 

Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 

2016/679

ΣΥΝΟΛΟ 12 - 9.000
Φ.Π.Α. 24% 2.160

ΣΥΝΟΛΟ 12 - 11.960

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο  ανάθεσης  της  υπηρεσίας  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη

προσφορά, βάσει της τιμής προσφοράς.

    Συντάχτηκε      Θεωρήθηκε

Ιωάννινα 19  /06/2020                        Ιωάννινα 19/06/2020

      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ                                     ΘΩΜΑΣ  ΝΙΚΟΥ

     Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνου               Αν. Προιστάμενος Δ/νσης
Δυναμικού, Μητρώων @ Προσωπικού

                Ακριβές   Αντίγραφο εκ της πρωτοτύπου

                     Ιωάννινα   19 Ιουνίου 2020

                   Ο  Αν.Πρ/νος Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

                                  ΘΩΜΑΣ    ΝΙΚΟΥ
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ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΜΗΤΡΩΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

EΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΥΠΔ)

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.

Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων 

(ΥΠΔ) κατά τις διατάξεις του  Γενικού Κανονισμού για

την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων GDPR

(ΕΕ) 2016/679

12

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

,………………………………………

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

   (Σφραγίδα – Υπογραφή
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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):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδό

ς:

Αριθ

:

ΤΚ

:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax):

Δ/νση 

Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομεί

ου

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από 

της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου  λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016.
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Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(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 σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με

κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4)  Σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  χώρου  η  δήλωση  συνεχίζεται  στην  πίσω  όψη  της  και

υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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