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Αστυπάλαια, 04/08/2022
Αρ.πρωτ.: 5132

Χώρα Αστυπάλαιας
85900 Αστυπάλαια
22430 62222
Αχλαδιώτη Βιργινία

ΠΡΟΣ

EMERA V IKE–Υπηρεσίες Συμβούλων
Σπ.Φωκά 20,
Αγ.Ανάργυροι
Τ.Κ. 135 62
Email: emerav@emerav.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Αστυπάλαιας θα πρέπει να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας
δεδομένων (PDO) βάσει των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔΠΧ), λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δήμος
Αστυπάλαιας έχει ήδη αναθέσει από το έτος 2019 τις υπηρεσίες εναρμόνισης, συμμόρφωσης και
προσαρμογής προς τον με αριθ. 679/2016 Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα της Ε.Ε. (GDPR). Ο Υπεύθυνος Προστασία Δεδομένων συνδράμει και συμβουλεύει τον
Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή τον Εκτελούντα επεξεργασία δεδομένων σε ό,τι αφορά τη
συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική
μελέτη της υπηρεσίας.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 317 απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της
ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

Διαχείριση εκτάκτων
περιστατικών.
Ενδεικτικά:
ενημέρωση
προσωπικού για
θέματα παραβίασης
ΔΠΧ με δυνατότητα
άμεσης επικοινωνίας
με τον ανάδοχο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ)

10

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

50,00 €

ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ
ΕΤΟΥΣ
2022

4

ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ
ΕΤΟΥΣ
2023

6

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ
2022

ΚΟΣΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ
2023

500,00

200,00

300,00
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2

3

4

Υποστήριξη από
νομικό τμήμαγνωμοδοτήσεων
Ενδεικτικά: παροχή
γνωμοδοτήσεων
τηλεφωνικών και
γραπτών, τόσο στους
εργαζομένους του
Δήμο Αστυπάλαια, όσο
και σε οποιονδήποτε
εμπλεκόμενο τρίτο, επί
κάθε θέματος που
άπτεται της
διαχείρισης των
προσωπικών
δεδομένων

Έλεγχος
προβλεπόμενων
διαδικασιών.
Ενδεικτικά: άτυπες
περιοδικές
επιθεωρήσεις για τον
έλεγχο της τήρησης
των προβλεπόμενων
κατά GDPR
διαδικασιών και της
ενσωμάτωσης των
απαραίτητων
συστάσεων,
δυνατότητα άμεσης
επιτόπιας μετάβασης
στον Δήμο
Αστυπάλαιακαι
συμμετοχή σε
συσκέψεις για τα ΔΠΧ.
Εκπροσώπηση στην
ανεξάρτητη αρχή
προστασίας
δεδομένων.
Ενδεικτικά:
Εκπροσώπηση του
Δήμου Αστυπάλαιας
στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα όπου ο
ανάδοχος θα αποτελεί
τον ενδιάμεσο
σύνδεσμο μεταξύ του
Δήμου Αστυπάλαιας
και της Αρχής.
Ενημέρωση με τον
Δήμο Αστυπάλαιας για
κάθε καινούρια
σύσταση από μέρους
της Αρχής για θέματα
προσωπικών
δεδομένων και παροχή
συμβουλών για την
εφαρμογή των νέων
συστάσεων.

15

5

4

50,00 €

50,00 €

50,00 €

5

2

2

750,00

250,00

500,00

250,00

100,00

150,00

200,00

100,00

100,00

10

3

2
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5

Διαχείριση δημόσιας
εικόνας.Ενδεικτικά:
Λειτουργία ιστοτόπου
διαχείρισης
ερωτημάτων και
καταγγελιών των
υποκειμένων, στον
οποίο ο Δήμος
Αστυπάλαιας θα έχει
πρόσβαση

100,00
2

50,00 €

Σύνολο προ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
Γενικό Σύνολο

1

14 ώρες

50,00

50,00

1

22 ώρες

1.800,00

700,00

1.100,00

432,00

168,00

264,00

2.232,00

868,00

1.364,00

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την 10η
Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. με κατάθεση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου
Αστυπάλαιας ή ταχυδρομικά ή μέσω Courier στον Δήμο Αστυπάλαιας, ΤΚ 85900, Δωδεκάνησα ή
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.astipalea@gmail.com Στην
περίπτωση της αποστολής της προσφοράς σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει η
προσφορά σας να φέρει είτε ηλεκτρονική υπογραφή είτε φυσική υπογραφή και σφραγίδα σε
σκαναρισμένη μορφή. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη
φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε
περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους
του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση
αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:α) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)
β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους
γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του
οικείου κράτους – μέλους (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)
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)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
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Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή ή ισοδύναμα να έχουν εκδοθεί μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr, είτε να φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και
να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών,

Καλής Ανδρέας

