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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Έχοντας υπόψη:

 Τις σχετικές διατάξεις του του Ν. 4412/16 (Τεύχος Α 147/08-08-2016) ειδικότερα του άρθρου 118 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, του Π.Δ. 80/2016 
(ΦΕΚ 145 Τεύχος Α’) καθώς και των διατάξεων του Ν.4555/18 (Α133) ειδικότερα του άρθρου 203.

 Την αριθ. 87/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΠΨΩ9Μ-Ο0Γ)  απόφασή του  Δημοτικού Συμβουλίου αναγκαιότητας ανάθεσης 
υπηρεσιών dpo – εξωτερικού υπευθύνου προστασίας δεδομένου  ενδεικτικού προϋπολογισμού  10.800,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 (έναρξη 1-3-2022 και λήξη 
28-2-2025) σε τρίτο  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 Την αριθ. 18482/18-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΣΟΩ9Μ-ΗΧΝ) απόφαση Δημάρχου πολυετούς υποχρέωσης 
 Την μελέτη 12/2021 του Τμήματος ΤΠΕ της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής
 Την υπ’ αριθμό 18530/18-5-2021  εισήγηση-πρωτογενές αίτημα του Τμήματος ΤΠΕ της Δ/νσης 

Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής (ΑΔΑΜ: 21REQ008621412 2021-05-18)
 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18482/18-5-2021 εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008627343 2021-05-19)
 Τις ανάγκες του Δήμου Δράμας που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
να υποβάλετε προσφορά, μέχρι και την 28/05/2021, για υπηρεσίες  dpo – εξωτερικού υπευθύνου προστασίας 

δεδομένων, συνολικής προεκτιμούμενης δαπάνης δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (10.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 (έναρξη  1-3-2022 και λήξη 28-2-
2025).

Αναλυτικά οι υπηρεσίες  dpo – εξωτερικού υπευθύνου προστασίας δεδομένων περιγράφονται στην 
συνημμένη  μελέτη 12/2021 του Τμήματος ΤΠΕ της  Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής.

Παρακαλούμε να υποβάλλεται την οικονομική προσφορά σας με τα στοιχεία σας, στο  πρωτόκολλο του 
Δήμου Δράμας (ώρες λειτουργίας καθημερινά από 7:00 έως 15:00), σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει 
επάνω:
Για Τμήμα ΤΠΕ της  Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής,
Προσφορά για υπηρεσίες dpo – εξωτερικού υπευθύνου προστασίας δεδομένων (έναρξη  1-3-2022 και λήξη 28-2-
2025).

Εντός του φακέλου οι συμμετέχοντες πέραν της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να εσωκλείουν τα παρακάτω: 

1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι (τα 
συμμετέχοντα πρόσωπα φυσικά ή Νομικά) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
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Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). 

2) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) (για 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ) (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς), τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες (αφορά μόνο στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων) 
όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι  ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης σε αυτούς τους 
οργανισμούς. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος 
τους.

Οι οποίες θα καλύπτουν τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους.  (απαιτείται να εκδοθεί από όλους τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς). 

3) Εάν ο οικονομικός φορέας είναι εταιρεία, τo πιστοποιητικό ΓΕΜΗ: i) Πιστοποιητικό Ισχύουσας 
Εκπροσώπησης και ii) Γενικό Πιστοποιητικό, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή 
τους (Ν. 4605/01-04-2019).

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι:
α) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονομικού 

φορέα από δημόσιες συμβάσεις) του Ν. 4412/2016.
β) Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές είναι οι ακόλουθοι:
………………..……………………………………………………………………………………………………

……………………………..
(Αναλυτική κατάσταση όλων των οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να 

καταβάλλουν εισφορές).
γ) Δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 

στο άρθρο 73 (Λόγοι αποκλεισμού), παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.
-Ειδικότερα στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.K.E., η υποχρέωση της περίπτωση γ’ αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές και στις περιπτώσεις Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους.

δ) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου (Ν. 4605/01-04-2019).

ε) Έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποδέχονται αυτούς 
ανεπιφύλακτα.

στ) Συμφωνούν ανεπιφύλακτα με τα αναγραφόμενα, όπως αναλύονται στην μελέτη 12/2021 του Τμήματος ΤΠΕ 
της  Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, για τις υπηρεσίες  dpo – εξωτερικού υπευθύνου 
προστασίας δεδομένων με έναρξη  1-3-2022 και λήξη 28-2-2025, πληρούν όλες τις προδιαγραφές και έχουν επί 
αποδείξει όλα τα δικαιολογητικά-βεβαιώσεις-πιστοποιήσεις κλπ όπως αναφέρονται  στην μελέτη 12/2021.

ζ) Ότι αποδέχονται την συνημμένη συμφωνία εκτέλεσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων η 
οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ως παράρτημα της σύμβασης που θα ακολουθήσει της διαδικασίας

5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά τους, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του (Ν. 4605/01-04-
2019).
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6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι:
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Το επάγγελμά του να  είναι σχετικό με τις προς ανάθεση υπηρεσίες και να αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα:
 Για τους οικονομικούς φορείς που εδρεύουν εκτός Ελλάδας απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών που 

απαιτούνται στη χώρα καταγωγής τους για την παροχή υπηρεσιών συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας 
σύμβασης.

Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της παρούσας 
σύμβασης,  απαιτείται να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους με πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού μητρώου ή επιμελητηρίου που να πιστοποιεί την εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά 
τους, ήτοι την καταλληλότητα για την άσκηση τη επαγγελματικής δραστηριότητας. 

 

Β. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) ως σήμερα να έχουν εκτελέσει έργα που αφορούν το σύνολο των υπηρεσιών όπως περιγράφονται στην 

παρούσα μελέτη.  
β) να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 27001 σε ισχύ.
γ) η προτεινόμενη ομάδα έργου τους θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:
 Project Manager να διαθέτει πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  
 Data Protection Officer (DPO) πιστοποιημένο, με πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη 
 Information Security Consultant, με πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό σχετικού 

αντικειμένου 
 IT Auditor, με πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή με μεταπτυχιακό σχετικού αντικειμένου
 Νομικό Σύμβουλο 
δ) O ορισμένος DPO κατά τον κανονισμό και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους υπεύθυνους 

προστασίας δεδομένων ως προς την εμπειρογνωμοσύνη και δεξιότητες του (16/ELWP 243 rev.01 παρ2.5) ισχύουν 
ότι: 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 5 του κανονισμού, «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. Στην αιτιολογική σκέψη 
97 αναφέρεται ότι το αναγκαίο επίπεδο εμπειρογνωσίας θα πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τις πράξεις 
επεξεργασίας που διενεργούνται και από την προστασία την οποία απαιτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που υφίστανται επεξεργασία. Ζητείται λοιπόν να έχει:

 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως ορισμένος DPO σε τουλάχιστον 2 εταιρίες-οργανισμούς του Ιδιωτικού και 
του Δημόσιου τομέα (κατά προτίμηση σε Δήμους)

 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως ορισμένος DPO σε τουλάχιστον 1 Δήμο διότι υφίσταται ήδη προηγούμενη 
συμμόρφωση του Δήμου Δράμας, πρέπει να υπάρχει έτοιμη εμπειρογνωσία για την εύρυθμη και απευθείας 
συνέχιση και υποστήριξη των σχετικών παρεχόμενων υπηρεσιών.

 Nα διαθέτει πιστοποιητικό DPO από διαπιστευμένο φορέα σε ισχύ.
Για τα παραπάνω, προσκομίζονται τα παρακάτω κατά αντιστοιχία αποδεικτικά έγγραφα.
α), δ) Κατάλογος εκτελούντων ανάλογων ζητούμενων υπηρεσιών με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της 

ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και 
ολοκλήρωσης των  υπηρεσιών.

β) Τις αναφερόμενες πιστοποιήσεις
γ), δ) Για τον dpo και την ομάδα που τον πλαισιώνει, τα αντίστοιχα βιογραφικά των μελών της και την 

προσκόμιση των τίτλων σπουδών καθώς και κάθε πιστοποίηση σχετικών επαγγελματικών προσόντων.
Τα παραπάνω θα δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση στην πρόσκληση και θα εξεταστούν με την 

προσκόμιση των αντίστοιχων αποδεικτικών εγγράφων πριν την κατακύρωση της σύμβασης. Εάν δεν 
αποδεικνύονται απορρίπτεται η προσφορά και συνεχίζει η διαδικασία με τον επόμενο οικονομικό φορέα.
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Γ. Ο ανάδοχος υποχρεούται έχοντας συμμόρφωση με το Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
με αριθ. 679/2016 (GDPR) και του Ν.4624/2019:

 Να πληροί όλες τις προδιαγραφές της  τεχνικής περιγραφής της μελέτης 12/2021, παρέχοντας κατ’ ελάχιστον 
όλες τις αναφερόμενες σε αυτήν υπηρεσίες. 

 Αναλαμβάνει με την υπογραφή της σύμβασης να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και συμμόρφωση με το Γενικό 
Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679), του Ν.4624/2019   βάσει 
και αντίστοιχου παραρτήματος της σύμβασης που θα ακολουθήσει, σχετικό με την  συμφωνία εκτέλεσης 
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,  σχέδιο του οποίου υπάρχει στο τέλος της μελέτης.

 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Δήμου Δράμας.

 Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε 
φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως των υπηρεσιών 
που θα αναλάβει.

 Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του Αναδόχου.  Ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για 
την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες 
σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση 
επαγγελματική εξάρτηση από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών 
σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι 
αναγκαίο, για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019)

Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής εφόσον πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις που θα 

αποδεικνύονται από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά. 

Ο  Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                                           Αθανασίου Αιμίλιος

Συν: 1. Μελέτη 12/2021-Σχέδιο συμφωνίας  εκτέλεσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

2. Οικονομική προσφορά
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