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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
Τμιμα Προγραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ, 
Πλθροφορικισ και Διαφάνειασ. 
Διεφκυνςθ: Ελευκερίου Βενιηζλου 34, 
62300 Σιδθρόκαςτρο Σερρϊν 
Πλθροφορίεσ: Γρθγοριάδθσ Νικόλαοσ 
Τθλ.: 23223350219 
Email: programatismos@sidiki.gr 
 

ΤΙΤΛΟΣ: «Ραροχή υπηρεςιϊν Υπευθφνου Ρροςταςίασ 
Δεδομζνων (DPO), ςφμφωνα με τονΚανονιςμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, 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» 
Α.Μ.: 3/2020 
Ρροχπολογιςμόσ: 11.904€ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ 24%) 

CPV: 79417000-0 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παροφςα τεχνικι ζκκεςθ αφορά τθν ανάκεςθ ςε Ανάδοχο των υπθρεςιϊν Υπευκφνου 
Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO), ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Σκοπόσ τθσ ανάκεςθσ είναι: 

1. Η κάλυψθ των απαιτιςεων του ανωτζρω Κανονιςμοφ. 
2. Η άμεςθ υλοποίθςθ όλων των διορκωτικϊν ενεργειϊν ςυμμόρφωςθσ ςτον  
Κανονιςμό με αποτζλεςμα τθ μζγιςτθ δυνατι ςυμμόρφωςθ. 
3. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τθ νομοκεςία ςχετικά με τθν προςταςία  
δεδομζνων. 
4. Η παρακολοφκθςθ των πολιτικϊν του υπευκφνου επεξεργαςίασ, ςε ςχζςθ με τθν  
προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, ςυμπεριλαμβανομζνων:  

α) τθσ πρόταςθσ αναμόρφωςθσ διαδικαςιϊν,  
β) τθσ επικαιροποίθςθσ τθσ χαρτογράφθςθσ δεδομζνων και ροϊν, 
γ) τθσ ανάκεςθσ αρμοδιοτιτων,  
δ) τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ,  
ε) τθσ κατάρτιςθσ των υπαλλιλων που ςυμμετζχουν ςτισ πράξεισ επεξεργαςίασ καιτθσ 
διενζργειασ των ςχετικϊν ελζγχων. 
Η χρονική διάρκεια τησ ανάθεςησ θα είναι για ζνα ζτοσ και πιο ςυγκεκριμζνα για την 
περίοδο 01/06/2020 ζωσ 31/05/2021. 
Το φψοσ τθσ δαπάνθσ κα ανζλκει ζωσ του ποςοφ των 11.904 € ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Π.Α. 24% και κα βαρφνει τον Κ.Α.: 00.6142.02 «Αμοιβι για υπθρεςίεσ ςυμμόρφωςθσ και 

προςαρμογισ ςτον Κ.Π.Π.Δ», του προχπολογιςμοφ του Διμου Σιντικισ κατά 6.944€ για το 

ζτοσ 2020 και κατά 4.960€ για το ζτοσ 2021. 

Η ανάθεςη τησ εργαςίασ θα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/16.  

Σιδηρόκαςτρο 28/04/2020 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 

  

Γρηγοριάδησ Νικόλαοσ 
ΡΕ Διοικητικοφ 

Τμήμα Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςησ, 
Ρληροφορικήσ και Διαφάνειασ 

Κοςμίδου Πλγα 
ΡΕ Δοικητικοφ – Οικονομικοφ 

Ρροϊςταμζνη Διεφθυνςησ Διοικητικϊν και 
Οικονομικϊν Υπηρεςιϊν 
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Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 

προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΗΣΗΣ 
ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(Χωρίσ 

Φ.Ρ.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ  

(Χωρίσ 

Φ.Ρ.Α.) 

1 

Ραροχή υπηρεςιϊν υπευθφνου προςταςίασ 
δεδομζνων (DPO), ςφμφωνα με 

τονΚανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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, διάρκειασ ενόσ ζτουσ. 

Υπηρεςία 1 9.600€ 9.600€ 

ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ 9.600€ 

Φ.Ρ.Α. 24% 2.304€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 11.904€ 

 

Σιδηρόκαςτρο 28/04/2020 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
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ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο εργαςίασ. 
Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν ανάκεςθ ςε Ανάδοχο των υπθρεςιϊν Υπευκφνου 

Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO), ςφμφωνα με τονΚανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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. 

 
Άρθρο 2ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
Για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ μελζτθσ ιςχφουν οι κάτωκι διατάξεισ: 

• Οι διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ 87) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 

τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

• Ο Ν. 3463/2006 (Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων) και ιδιαίτερα των άρκρων 103 και 209, 

όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του ν. 3536/2007. 

• Ο Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν & Υπθρεςιϊν» (προςαρμογι 

ςτισ οδθγίεσ 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

•  Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ 

Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν. 

 

Άρθρο 3ο: Συμβατικά ςτοιχεία. 

Τα ςυμβατικά ςτοιχεία κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

1. Ο προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ. 

2. Η Συγγραφι των Υποχρεϊςεων. 

3. Η Τεχνικι ζκκεςθ. 

 

Άρθρο 4ο: Χρόνοσ εκτζλεςησ υπηρεςίασ. 

Η ςυνολικι διάρκεια τθσ υπθρεςίασ ορίηεται ςε ζνα ζτοσ και πιο ςυγκεκριμζνα από 

01/06/2020 ζωσ 31/05/2021. 
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Άρθρο 5ο: Δικαιοφχοι ςυμμετοχήσ. 

Φυςικά ι νομικά πρόςωπα. 

• Εφόςον πρόκειται για φυςικό πρόςωπο κα πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ του άρκρου 

37 του 2016/679 Κανονιςμοφ. 

• Εφόςον πρόκειται για νομικό πρόςωπο κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ ςυμμόρφωςθσ με τον 

νζο Κανονιςμό και κα ορίςει με τθν προςφορά του κατάλλθλο φυςικό πρόςωπο που κα 

αναλάβει το ρόλο του ΥΠΔ (DPO). 

 

Άρθρο 6ο: Ρροχποθζςεισ επαγγελματικήσ και τεχνικήσ ικανότητασ και εμπειρογνωςίασ. 

Ο υποψιφιοσ  κα πρζπει: 

• Να ζχει υλοποιιςει τρία (3) τουλάχιςτον ζργα ςυμμόρφωςθσ με τον ΓΚΠΔ (GDPR) ςε 

φορείσ Ο.Τ.Α ι Φορείσ του Δθμοςίου Τομζα ι ςε φορείσ του Ιδιωτικοφ Τομζα. 

• Να ζχει ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο ςυμμόρφωςθσ και εφαρμογισ με τον 

ΓΚΠΔ (GDPR) ςτον κλάδο τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 

Άρθρο 7ο: Υποχρεϊςεισ – καθήκοντα του Αναδόχου και τησ ομάδασ υποςτήριξησ 

αυτοφ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει: 

1. Άρτια εργαςία ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τεχνικισ, και του 

επαγγζλματοσ. 

2. Αναπροςαρμογι των περιεχομζνων τθσ εργαςίασ ανάλογα με τισ παρατθριςεισ τθσ 

επιβλζπουςασ υπθρεςίασ. 

3. Αναλυτικζσ προτάςεισ με τεκμθρίωςθ. 

4. Παράδοςθ τθσ υπθρεςίασ εμπρόκεςμα. 

  

Καθήκοντα του Υπεφθυνου Ρροςταςίασ Δεδομζνων: 

1. Όλα τα αναφερόμενα ςτο Τμιμα 4 – Υπεφκυνοσ προςταςίασ δεδομζνων του Κανονιςμοφ 

(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, 

για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα και τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν. 

2. Θα ενθμερϊνει και κα ςυμβουλεφει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι τον εκτελοφντα τθν 

επεξεργαςία και τουσ υπαλλιλουσ τουσ που επεξεργάηονται ι εμπλζκονται με 

οποιονδιποτε τρόπο ςτθν διαχείριςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα αναφορικά με 

τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τθν Ευρωπαϊκι και τθν Εκνικι Νομοκεςία 

ςχετικά με τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

3. Θα κακοδθγεί για τθν εφαρμογι των κατάλλθλων μζτρων και για τθν απόδειξθ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ και τον εκτελοφντα επεξεργαςία, ιδίωσ 

όςον αφορά τον προςδιοριςμό των κινδφνων που ςυνδζονται με τθν επεξεργαςία, τθν 

εκτίμθςι τουσ από άποψθ προζλευςθσ, φφςθσ, πικανότθτασ και ςοβαρότθτασ και τον 

εντοπιςμό των βζλτιςτων πρακτικϊν για τον περιοριςμό των κινδφνων. 

4. Θα παρακολουκεί τθ ςυμμόρφωςθ με τθ νομοκεςία ςχετικά με τθν προςταςία 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και με τισ πολιτικζσ του υπευκφνου επεξεργαςίασ ι 

του εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία ςε ςχζςθ με τθν προςταςία των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ πρόταςθσ αναμόρφωςθσ των 

διαδικαςιϊν, τθσ επικαιροποίθςθσ τθσ χαρτογράφθςθσ δεδομζνων και ροϊν, τθσ 
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ανάκεςθσ αρμοδιοτιτων, τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και τθσ κατάρτιςθσ των υπαλλιλων που 

ςυμμετζχουν ςτισ πράξεισ επεξεργαςίασ, και τθσ διενζργειασ ςχετικϊν ελζγχων. 

5. Θα παρζχει ςυμβουλζσ, όταν ηθτείται, όςον αφορά τθν εκτίμθςθ αντίκτυπου ςχετικά 

με τθν προςταςία των δεδομζνων και παρακολουκεί τθν υλοποίθςι τθσ ςφμφωνα με το 

άρκρο 35 του Κανονιςμοφ. 

6. Θα ςυνεργάηεται με τθν εκάςτοτε εποπτικι Αρχι και κα ενεργεί ωσ πρόςωπο 

επικοινωνίασ για ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν επεξεργαςία, περιλαμβανομζνθσ τθσ 

διαβοφλευςθσ που αναφζρεται ςτο άρκρο 36 του Κανονιςμοφ, και κα πραγματοποιεί 

διαβουλεφςεισ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, για οποιοδιποτε άλλο κζμα ςυνδζεται με τισ 

πράξεισ επεξεργαςίασ λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν φπαρξθ κινδφνου και ςυνεκτιμϊντασ τθ 

φφςθ, το πεδίο εφαρμογισ, το πλαίςιο και τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ. 

7. Θα ςυμμετζχει, δεόντωσ και εγκαίρωσ, ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων για τα 

ηθτιματα τα οποία ςχετίηονται με τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

8. Θα είναι διακζςιμοσ παρζχοντασ διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ επικοινωνίασ των 

υποκειμζνων των δεδομζνων μαηί του για κάκε ηιτθμα ςχετικά με τθν επεξεργαςία των 

δεδομζνων και τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ. Η διακεςιμότθτά του δφναται να 

εξαςφαλιςκεί είτε με φυςικι παρουςία ςτισ ίδιεσ εγκαταςτάςεισ με τουσ υπαλλιλουσ, 

είτε μζςω ανοικτισ τθλεφωνικισ γραμμισ ι άλλου αςφαλοφσ μζςου επικοινωνίασ. 

9. Θα ζχει πρόςβαςθ ςε δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα και ςε πράξεισ επεξεργαςίασ 

και εγκαταςτάςεισ ςχετικϊν υποδομϊν, εφόςον κρίνεται απολφτωσ απαραίτθτθ, με 

ςκοπό τθν ορκι ενάςκθςθ των κακθκόντων του. 

10.  Θα λογοδοτεί απευκείασ ςτο Διμαρχο ι ςτο πρόςωπο/όργανο που ο Διμαρχοσ 

πικανϊσ ορίςει, όπου κα κατακζτει, όποτε είναι αναγκαίο, γραπτό απολογιςμό κακϊσ δεν 

κα λαμβάνει εντολζσ για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του. Η διαςφάλιςθ τθσ αυτονομίασ 

του ΥΠΔ δεν ςθμαίνει ότι κα αποκτά εξουςίεσ λιψθσ αποφάςεων κακ’ υπζρβαςθ των 

κακθκόντων του. 

11.  Θα ςυνεργάηεται με όλθ τθ διοικθτικι ιεραρχία του Διμου και ιδιαίτερα με τον 

επιβλζποντα καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν. 

12.  Όλεσ οι απαντιςεισ, προτάςεισ, ενθμερϊςεισ, οδθγίεσ, ςυμβουλζσ του ΥΠΔ προσ το 

Διμο κα δίδονται και δια του γραπτοφ λόγου. 

13.  Θα αξιοποιεί και κα επικαιροποιεί τισ υπάρχουςεσ καταγραφζσ των ροϊν, 

διαδικαςιϊν, ςυςτθμάτων και προςϊπων που προβαίνουν ςε επεξεργαςία προςωπικϊν 

δεδομζνων. 

14.  Θα διαχειρίηεται και κα μειϊνει τουσ κινδφνουσ από τθν επεξεργαςία και αποκλίςεων 

από τισ επιταγζσ του Κανονιςμοφ. 

15.  Θα ςχεδιάηει και κα παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων, εφαρμογϊν και 

διαδικαςιϊν για τθν προςταςία και ελαχιςτοποίθςθ των προςωπικϊν δεδομζνων. 

16.  Θα καταγράφει τισ ανάγκεσ και κα ςχεδιάηει το πλάνο εκπαίδευςθσ προςωπικοφ. 

17.  Θα προςδιορίηει τισ νομικζσ βάςεισ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυναίνεςθσ του υποκειμζνου. 

18.  Θα ειςθγείται και κα ελζγχει τισ διατυπϊςεισ ςε ςυμβάςεισ, ζντυπα ενθμζρωςθσ και 

χοριγθςθσ ςυγκατάκεςθσ. 

19.  Θα διαχειρίηεται τα αιτιματα υποκειμζνων. 

20.  Θα αναπτφςςει ςχζδιο απόκριςθσ για τθν παραβίαςθ δεδομζνων και προετοιμαςία 

πρωτοκόλλου γνωςτοποίθςθσ παραβίαςθσ ςτθν εποπτεφουςα αρχι και ςχετικισ 

ανακοίνωςθσ ςτα υποκείμενα. 
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21.  Θα προτείνει τθ διαμόρφωςθ οργανωτικϊν και τεχνικϊν μζτρων και ανάπτυξθ και 

υλοποίθςθ πρότυπων ζγγραφων διαδικαςιϊν. 

22. Ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζτει ςτον Διμο κάκε μινα, υπόμνθμα με τισ εργαςίεσ 

που ζχει εκτελζςει ςφμφωνα με τα ανωτζρω κακικοντα και υποχρεϊςεισ. 

 

Άρθρο 8ο: Υποχρεϊςεισ τησ Αναθζτουςασ αρχήσ. 

1. Ο Διμοσ Σιντικισ υποχρεοφται να δθμοςιεφςει τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του Υ.Π.Δ και 

να τα ανακοινϊςει ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. 

2. Ο Διμοσ Σιντικισ υποχρεοφται να αναρτιςει τα ςτοιχεία του Υ.Π.Δ. ςτθν ιςτοςελίδα 

του Διμου προσ ενθμζρωςθ των πολιτϊν. 

3. Ο Διμοσ Σιντικισ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ςτον ΥΠΔ: 

α) Ότι κα εκπλθρϊνει τακακικοντά του με ανεξάρτθτο τρόπο (δεν κα λαμβάνει εντολζσ 

για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του) και δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ οφτε υφίςταται 

κυρϊςεισ επειδι επιτζλεςε τα κακικοντά του και 

β) χϊρο εργαςίασ για τισ θμζρεσ που ο Υ.Π.Δ αςκεί τα κακικοντά του ςε εγκαταςτάςεισ 

των Υπθρεςιϊν του Διμου. 

 

Άρθρο 9ο: Ανωτζρα βία. 

Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να 

προβλεφκεί ζςτω και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του, 

καταβλικθκε αποδεδειγμζνα (πραγματικά περιςτατικά, ζγγραφα, ςτοιχεία, κ.α.) 

υπερβολικι επιμζλεια και επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ 

εφαρμόηεται ανάλογα και για τον εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 

 

 

Άρθρο 10ο: Αναθεϊρηςη τιμϊν 

Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά 

παραμζνουν ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ. 

 

Άρθρο 11ο: Ραραλαβή παραδοτζων 

Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν – παραδοτζων κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 

219 του Ν. 4412/2016 από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ όπωσ αυτά αναφζρονται 

παρακάτω: 

Στάδιο Α 

Κατάρτιςη Σχεδίων, Ρολιτικϊν και Διαδικαςιϊν (Σχζδιο Συμμόρφωςησ). 

Χρόνοσ υλοποίηςησ: ζωσ 2,5 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

• Εξειδίκευςθ των Σχεδίων, Πολιτικϊν και Διαδικαςιϊν που μνθμονεφονται ςτα παραδοτζα 

τθσ μελζτθσ με τίτλο «Ραροχή υπηρεςιϊν ςυμμόρφωςησ, προςαρμογήσ και υποςτήριξησ 

ωσ προσ τον Νζο Κανονιςμό Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων με αριθμ. 679/2016 

(GeneralDataProtectionRegulation – GDPR) του Δήμου Σιντικήσ και υπηρεςίεσ DPO για 6 

μήνεσ». 

• Προτεραιότθτα κα δοκεί ςτισ υψθλοφ ρίςκου επεξεργαςίεσ δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα. 

• Δθμιουργία λίςτασ απαρίκμθςθσ των ςθμείων που χριηουν διόρκωςθσ/ βελτίωςθσ ανά 

διεφκυνςθ ι ανά κτιριακι εγκατάςταςθ. 

Στάδιο Β 

Κάλυψη των απαιτήςεων του «Σχεδίου Συμμόρφωςησ» 
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Χρόνοσ υλοποίηςησ: ζωσ 1,5 μινεσ από τθν ολοκλιρωςθ του Σταδίου Α. 

• Οριςμόσ των πλθροφοριϊν του GDPR για τισ οποίεσ πρζπει να υπάρχουν αντίγραφα 

αςφάλειασκαι των χρονικϊν διαςτθμάτων που αυτά πρζπει να ενθμερϊνονται.  

• Απαρίκμθςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν και διαδοχικϊν βθμάτων υλοποίθςισ τουσ ςτισ 

οποίεσ πρζπει να προβεί ο Διμοσ Σιντικισ ανά Διεφκυνςθ ι ανά κτιριακι εγκατάςταςθ για 

τθν κάλυψθ των απαιτιςεων του«Σχεδίου Συμμόρφωςθσ» του GDPR.  

Ο DPO κα παρζχει εναλλακτικοφσ τρόπουσ υλοποίθςθσ(όταν υπάρχουν), όταν οι Υπθρεςίεσ 

του Διμου εγγράφωσ και αιτιολογθμζνα το χρειάηονται. Γιατισ περιπτώςεισ που ο Διμοσ  

Σιντικισ  αδυνατεί να υλοποιιςει με δικά του μζςα τισ ενζργειεσπου ο DPO υποδεικνφει, ο 

DPO εκτόσ των ανωτζρω κα περιλάβει και το εκτιμώμενοκόςτοσ υλοποίθςθσ. 

Στάδιο Γ 

Ραρακολοφθηςη τησ ςυμμόρφωςησ του Δήμου με τον Κανονιςμό και ςυνζχιςη 

τωνπαρεχόμενων υπηρεςιϊν DPO. 

Χρόνοσ υλοποίηςησ: Από τθ λιξθ του Σταδίου Γ μζχρι και τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ (8 μινεσ). 

Με βάςθ τα παραδοτζα του ςταδίου Β, ο DPO κα παρακολουκεί, επικεωρεί και ανακεωρεί 

τοΣφςτθμα Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων που κα λειτουργεί o Διμοσ Σιντικισ, με 

βάςθτισ απαιτιςεισ του 2016/679 Κανονιςμοφ. Επιπλζον, κα παρακολουκεί τθν εφαρμογι 

τωντεχνικϊν και οργανωτικϊν μζτρων που ζχει δεςμευτεί να πραγματοποιιςει ο Διμοσ 

Σιντικισ ςτο Σφςτθμα Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων και κα το επικαιροποιεί 

ειςάγοντασ ςε αυτόκαι όποια καινοφρια διαδικαςία προκφπτει από τισ δραςτθριότθτεσ και 

τισ αρμοδιότθτεσ τουΔιμου Σιντικισ. Θα αναλαμβάνει τισ ενθμερϊςεισ του προςωπικοφ και 

τισ εςωτερικζσεπικεωριςεισ, με ςτόχο τθν επίτευξθ του βζλτιςτου επιπζδου προςταςίασ. 

 

Άρθρο 12ο: Τρόποσ πληρωμήσ 

Η καταβολι κα γίνεται τμθματικά κατόπιν εκδόςεωσ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ από τθν 

αρμόδια υπθρεςία, εκδόςεωσ του ςχετικοφ δελτίου παροχισ υπθρεςιϊν του Αναδόχου 

και πρακτικοφ παραλαβισ από τθν αρμόδια επιτροπι. 

Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ του αναδόχου κα γίνονται ανά τρίμθνο. 

Τον Ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ εκτόσ του ΦΠΑ, ο οποίοσ βαρφνει το 

Διμο. Η αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και 

παραμζνειςτακερι και αμετάβλθτθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Η 

αμοιβι καταβάλλεται όπωσ αναφζρεται παραπάνω, με πιςτοποιιςεισ τθσ επιβλζπουςασ 

υπθρεςίασ και εξοφλείται μετά τθν παράδοςθ. 

Χοριγθςθ προκαταβολισ δεν προβλζπεται. 

 

Άρθρο 13ο: Φόροι, τζλη, κρατήςεισ 

Ο Ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ 

φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων ι τρίτων που ιςχφουν 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Η ανακζτουςα αρχι βαρφνεται με τον αναλογοφντα Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 14ο: Τόποσ 

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ από τθν ζδρα του και ςτουσ χϊρουσ των αρμόδιων 

υπθρεςιϊν του Διμου, είτε των κεντρικϊν είτε των αποκεντρωμζνων. 

 

 

Άρθρο 15ο: Επίλυςη διαφορϊν 
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Οι τυχόν διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι νομοκεςία. 

 

Άρθρο 16ο: Ζκπτωςη Αναδόχου 

Εάν ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ 

ςφμβαςθ ι προσ τισ νόμιμεσ εντολζσ και υποδείξεισ τθσ υπθρεςίασ, καλείται με ειδικι 

πρόςκλθςθ να ςυμμορφωκεί προσ τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ ι τισ εντολζσ μζςα ςε εφλογθ 

προκεςμία, όχι πάντωσ μικρότερθ των δζκα θμερϊν. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν ανταποκρικεί 

εμπρόκεςμα ςτθν ανωτζρω ειδικι πρόςκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, φςτερα από 

ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

Άρθρο 17ο: Εμπιςτευτικότητα - Εχεμφθεια 

1. Όλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία, όπωσ διαγράμματα, ςχζδια, πλάνα, 

ςτατιςτικά ςτοιχεία και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι ςτοιχείο που αποκτάται, 

ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον ςυμβαλλόμενο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, 

είναι εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ κυριότθτα του Διμου Χαλανδρίου 

2. Ο ςυμβαλλόμενοσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ του Διμου Χαλανδρίου, 

δεν αποκαλφπτει καμία πλθροφορία που του δόκθκε, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία ι ζγγραφα 

των οποίων ζλαβε γνϊςθ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του 

3. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον ςυμβαλλόμενο τθσ ωσ άνω υποχρζωςθσ του, ο Διμοσ 

Χαλανδρίου δικαιοφται να απαιτιςει: α) τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ, που 

ενδεχομζνωσ προκφψει, ςυνεπεία τθσ κοινοποιιςεωσ εγγράφων – ςτοιχείων, 

πλθροφοριϊν, ςε τρίτουσ και β) τθν άμεςθ και ςτο διθνεκζσ παφςθ κοινοποίθςθσ 

εγγράφων – ςτοιχείων, ςε τρίτουσ, ςτο μζλλον 

4. Ο ςυμβαλλόμενοσ με κανζνα τρόπο, δεν προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ, 

ςχετιηόμενεσ με τθν εν γζνει κατάςταςθ του Διμου, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι άδεια 

του Διμου 

5. Ο ςυμβαλλόμενοσ δεςμεφεται από τθν τιρθςθ του απόρρθτου και εμπιςτευτικότθτασ 

ςχετικά με τθν άςκθςθ των κακθκόντων του, ευκυνόμενοσ και για τυχόν ςυναφείσ 

παραβάςεισ των μελϊν τθσ ομάδασ που τον ςυνεπικουρεί, υπογράφοντασ υπεφκυνθ 

διλωςθ απορριτου αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. 

 

Σιδηρόκαςτρο 28/04/2020 

Συντάχθηκε Θεωρήθηκε 
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