ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ι. Φαρμάκη 2, Τ.Κ. 50151 Κοζάνη

Κοζάνη 5 Ιανουαρίου 2021

Τηλ.: 24610 41693 & 34669

Αρ. Πρωτ.: 34

e- mail: chambers@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπεύθυνου προσωπικών
δεδομένων στα πλαίσια του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection – GDPR)»

Έχοντας Υπόψη:
-Τον με αριθμό 2016/679 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
-Την με αριθμό 1103/22.12.2020 θέμα 6ο απόφαση της Διοικητικής
Επιτροπής για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον ΚΑΕ
0419δ. του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου κατά τις
σχετικές διατάξεις του ν.4497/17 και το άρθρο 77 παρ. 6 αυτού, για το
έτος 2021
- την ανάγκη για την ανάθεση του έργου της προστασίας των
προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται το Επιμελητήριο Κοζάνης σε
πιστοποιημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Προσκαλείστε
Προς υποβολή έγγραφων σφραγισμένων προσφορών, μέχρι την Πέμπτη
28/01/2021 και ώρα 13:00 για την ανάθεση για ένδεκα μήνες (11) της
παροχής υπηρεσιών υπεύθυνου προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016
(General Data Protection – GDPR) για τo Eμπορικο-Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Κοζάνης με την συνημμένη στη παρούσα Τεχνική Έκθεση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων
οκτακοσίων (2.800) €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
1. Σκοπός
Με την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
εφεξής «Πρόσκληση», το Επιμελητήριο Κοζάνης προσβλέπει στην
υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους, εφεξής «Υποψήφιοι», οι
οποίοι μπορούν να προσφέρουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις, υπηρεσίες
πλήρους συμμόρφωσης του Επιμελητηρίου Κοζάνης στις διατάξεις του
Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ "Γενικός Κανονισμός Προστασίας
Δεδομένων - GDPR", προκειμένου να επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης ο
προτιμώμενος Υποψήφιος.
Η Πρόσκληση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δέσμευση του
Επιμελητηρίου Κοζάνης για τη σύναψη σύμβασης με οποιοδήποτε από
τους Υποψηφίους ως αποτέλεσμα της παρούσας διαδικασίας.
Το Επιμελητήριο έχει την ευχέρεια να ανακαλέσει την παρούσα
Πρόσκληση οποτεδήποτε, αζημίως και αναιτιολόγητα.
2. Συμμετοχή και προθεσμία υποβολής προτάσεων-προσφορών
Δεδομένου του ήδη διαμορφωμένου φακέλου συμμόρφωσής μας στις
διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ "Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων - GDPR" από προγενέστερο ανάδοχο, δικαίωμα
συμμετοχής στην παρούσα έχουν φυσικά η νομικά πρόσωπα, κάτοχοι
πτυχίου Νομικής Σχολής οι οποίοι ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα και
είναι εγγεγραμμένα σε Δικηγορικό σύλλογο της χώρας ή κάτοχοι
πτυχίου άλλης σχολής ανωτέρας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που να
ασκούν επάγγελμα σχετικό με τον τίτλο σπουδών τους ή διπλωματούχοι
μηχανικοί που είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ ή οικονομολόγοι
εγγεγραμμένοι στο ΟΕΕ, που έχουν αποδεδειγμένη γνώση στην
προστασία προσωπικών δεδομένων και θα διαθέτουν εν ισχύ
πιστοποιητικό DPO.
Οι Υποψήφιοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην πρόσκληση,
παρακαλούνται όπως υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές
έως και την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00 στην διεύθυνση

του Επιμελητηρίου Κοζάνης επί της οδού Ι. Φαρμάκη, αριθμός 2,
Κοζάνη. Για τυχόν διευκρινίσεις οι Υποψήφιοι μπορούν να
επικοινωνήσουν με αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου chambers@otenet.gr και στα τηλέφωνα 24610 41693 &
34669 (κα Καρακουλάκη & κ. Σακαλής) έως την καταληκτική
ημερομηνία.
Η προσφορά θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα
περιέχει δύο (2) υποφακέλους, έναν με την οικονομική προσφορά και
έναν με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται
παρακάτω. Εξωτερικά του κυρίως φακέλου θα αναγράφονται τα στοιχεία
του προσφέροντα και ο φορέας «Επιμελητήριο Κοζάνης» στον οποίο
απευθύνεται, καθώς και
η περιγραφή της πρόσκλησης, ήτοι
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπεύθυνου
προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του Κανονισμού Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection –
GDPR)»
Η προσφορά θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και σαφής, ώστε να μην
υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το λεκτικό και τα αριθμητικά στοιχεία,
και να συνοδεύεται με όλα τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο στη
παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
2. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.
3. Ποινικό Μητρώο
4. Τίτλοι (Πτυχίο και Πιστοποίηση dpo).
5. Bιογραφικό.
6. Τρία τουλάχιστον ολοκληρωμένα έργα υπηρεσιών dpo (για
απόδειξη εμπειρίας)
7. Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος
8. Εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας ή στο Οικονομικό
Επιμελητήριο για Οικονομολόγους ή στο ΤΕΕ για διπλωματούχους
Μηχανικούς ή σε οποιοδήποτε επιστημονικό σύλλογο από όπου θα
προκύπτει άσκηση επαγγέλματος σχετικού με τον τίτλο σπουδών.
3.Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια ορίζεται από της υπογραφής της που θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως 31/1/2021 και για ένδεκα μήνες, ήτοι από 1/2/2021 έως
31/12/2021 (με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν απόφασης της
Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου)
4. Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με τον Φορέα και να
εξασφαλίζει την παροχή έγκαιρης και αρίστης ποιότητας υπηρεσίες οι
οποίες συνιστούν και τους όρους της παρούσης
5. Καθήκον Εχεμύθειας
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναδημοσίευση ή ανακοίνωση από τον
Υποψήφιο σχετικά με την διαδικασία της Πρόσκλησης, ή οποιαδήποτε
δημοσίευση της προσφοράς του, καθώς και οιαδήποτε είδους συζήτηση
του Υποψηφίου με τρίτους ή λοιπούς συνυποψήφιους σχετικά με την
διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης και των επικοινωνιών που θα
λάβουν χώρα με τους Υποψήφιους μετά τη δημοσίευση αυτής.
Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Πρόσκληση και
παρέχονται καθ’οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους Υποψηφίους τίθενται
στη διάθεσή τους υπό την προϋπόθεση ότι οι Υποψήφιοι δεν επιτρέπεται,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Επιμελητηρίου
Κοζάνης:
Α. Να αποκαλύψουν, να αντιγράψουν, να αναπαράγουν, να διανέμουν ή
να μεταβιβάσουν πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας
Πρόσκλησης συνολικώς ή μερικώς σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.Να
χρησιμοποιήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες από το Επιμελητήριο
Κοζάνης, για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τουςσκοπούς της
ανάπτυξης και υποβολής των προτάσεων-προσφορών τους.
Β. Το Επιμελητήριο Κοζάνης αναλαμβάνει την υποχρέωση σεβασμού της
εμπιστευτικότητας των υποβαλλόμενων προτάσεων-προσφορών
Γ. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τον Υποψήφιο θα εξεταστούν
και θα αξιολογηθούν από το Επιμελητήριο, με βάση την ποιότητα των
βιογραφικών, την εμπειρία και το πελατολόγιο που θα καταθέσει και
αποδείξει ο Υποψήφιος (ποιοτικό κριτήριο), σε συνδυασμό με την
Οικονομική του Προσφορά (οικονομικό κριτήριο). Η ανάθεση

πραγματοποιείται βάσει της ποιοτικότερης και οικονομικότερης
προσφοράς και σε καμία περίπτωση το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να
ξεπερνά το όριο της εγκριθείσης από την Διοικητική Επιτροπή του
Επιμελητηρίου πίστωσης των 2.800 ευρώ για ένδεκα συνεχείς μήνες με
μήνα έναρξης τον Φεβρουάριο 2021 και μήνα λήξης τον Δεκέμβριο
2021.
Δ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων-προσφορών των
Υποψηφίων ολοκληρώνονται εντός τουλάχιστον 7 εργασίμων ημερών
από το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας Υποβολής και ο Υποψήφιος που
θα είναι προτιμώμενος από τον φορέα ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, εντός τριών ημερών από το πέρας της αξιολόγησης,
καλούμενος για συμβασιοποίηση της ανάθεσης σε αυτόν.
Ε. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, κάθε Υποψήφιος με την
υποβολή της πρότασης του, συμφωνεί ότι το Επιμελητήριο Κοζάνης
δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στην
πρόταση του και τυχόν συνοδευτικά αυτής προσκομιζόμενα έγγραφα σε
φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, προς
επίτευξη του σκοπού της Πρόσκλησης και προκειμένου να αξιολογήσουν
το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του. Το Επιμελητήριο θα διατηρήσει
στο αρχείο του την πρόταση και κάθε σχετική παρεχόμενη πληροφορία
του Υποψηφίου για όσο διάστημα θεωρεί ότι χρειάζεται προς
εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας.
Στ. Έξοδα Συμμετοχής
Το Επιμελητήριο σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε
κόστος των Υποψηφίων σχετιζόμενο με την διερεύνηση, διαδικασία και
συμμετοχή στην Πρόσκληση, ακόμη και σε περίπτωση ακύρωσης ή
τερματισμού της διαδικασίας από το Επιμελητήριο.
Ο Υποψήφιος συμφωνεί ότι κάθε υποβαλλόμενη Πρόταση
συμπεριλαμβανομένης της Οικονομικής Προσφοράς, θα παραμένει σε
ισχύ για περίοδο τριών μηνών από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής της Πρότασης σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση.
Ζ. Όροι πληρωμής: Σε περίπτωση συνεργασίας, η τιμολόγηση θα γίνεται
προς το Επιμελητήριο Κοζάνης κάθε ημερολογιακό μήνα και 5 ημέρες
πριν τη λήξη του μήνα στον οποίο προσφέρονται οι παρεχόμενες

υπηρεσίες, ήτοι το συμφωνηθέν ποσό αμοιβής θα καταβληθεί σε 11
μηνιαίες δόσεις. Τα μηνιαία τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα
εξοφλούνται εντός το αργότερο 20 ημερών από την ημερομηνία
αποδοχής του παραδοτέου τιμολογίου.
6. Τεχνική Περιγραφή
Α. Αντικείμενο:
Παροχή υπηρεσιών προκειμένου το επιμελητήριο Κοζάνης να
συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από τον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (EE) - GDPR,
ορίζοντας Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Data
protection Officer (D.P.O.), ο οποίος θα μεριμνά για όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες πλήρους συμμόρφωσης του Επιμελητηρίου με τις
απαιτήσεις του Κανονισμού (GDPR). Ο Data Protection Officer θα
πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να
ανταποκριθεί στον ρόλο του, με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη
νομοθεσία και πρακτική εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης
προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 39 του GDPR
Χαρακτηριστικά θέσης DPO
• Παρέχει ξεκάθαρη πρόσβαση στα Υποκείμενα των Δεδομένων.
• Διαθέτει αυτονομία,
εμπιστευτικότητα.

αλλά

ταυτόχρονα

δεσμεύεται

από

• Δεν μπορεί να έχει σύγκρουση συμφερόντων λόγω πρόσθετων
αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων.
• Έχει λόγο για όλα τα θέματα που αφορούν την προστασία προσωπικών
δεδομένων στον φορέα.
• Συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία
προσωπικών δεδομένων.
Β. Υποχρεώσεις Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
(Υ.Π.Δ. - D.P.O.) Κατά την διάρκεια της σύμβασης ο Υ.Π.Δ. ή αλλιώς
DPO, αναλαμβάνει:

1. Να εκπροσωπεί τον Φορέα έναντι της εθνικής εποπτικής αρχής
(ΑΠΔΠΧ). Εκπροσώπηση του φορέα έναντι των Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Αρχών, συνολικά, σχετικά με το αντικείμενο του έργου.
2. Να εκπροσωπεί τον Φορέα έναντι των υποκειμένων. Προστασία του
φορέα από τους κινδύνους επιβολής των σημαντικότατων και βαρύτατων
διοικητικών προστίμων που προβλέπει ο Κανονισμός.
3. Να καθοδηγήσει τον Φορέα για την πλήρη συμμόρφωση με τον
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (EE) - GDPR, σε
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες γενικότερα.
4. Την υλοποίηση και εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας, καθώς και
τον εσωτερικό έλεγχο συμμόρφωσης.
5. Την επισκόπηση των εντύπων στα οποία συμπληρώνονται προσωπικά
στοιχεία των υποκειμένων. Στα έντυπα αυτά θα πρέπει να αναφέρεται α)
ότι τα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και β)
τα δικαιώματα των υποκειμένων.
6. Τον έλεγχο συγκατάθεσης, δηλαδή τις μεθόδους εξασφάλισης
συγκατάθεσης των υποκειμένων για κάθε επιδιωκόμενο σκοπό
επεξεργασίας
7. Να καταρτίζει το Πρόγραμμα και την Πολιτική Προστασίας
Δεδομένων και να εποπτεύει την εφαρμογή του, να αξιολογεί τον βαθμό
συμμετοχής και την επιτυχία του και να προβαίνει στις αναγκαίες
διορθώσεις, όπου απαιτείται. Επίσης, να επικαιροποιεί τις Πολιτικές
Ασφαλείας και Διαδικασιών.
8. Να εκτιμά και να συμβουλεύει για την, κατά περίπτωση, αναγκαιότητα
κατάρτισης Εκτίμησης Αντικτύπου, κατά το Άρθρο 35 του Κανονισμού.
9. Να προτείνει βελτιώσεις για την επίδοση και την εφαρμογή των
Πολιτικών Ασφάλειας. Επίσης, να είναι υπεύθυνος για τον εσωτερικό
έλεγχο για την εφαρμογή και για την επικαιροποίηση της Εκτίμησης
Αντικτύπου και Επικινδυνότητας σχετικά με την προστασία των
δεδομένων.
10. Να αναφέρει σε τακτά χρονικά διαστήματα προς τη Διοίκηση για την
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών ελέγχων.

11. Να σχεδιάζει εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα.
12. Να πραγματοποιεί τουλάχιστον τέσσερις (4) επίσκεψεις μηνιαίως
στον φορέα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρουσία του θα
πιστοποιείται με ανάλογο πρακτικό παραλαβής, από τον Φορέα.
13. Αν για οποιονδήποτε λόγο και αποκλειστικά στα πλαίσια των
Κυβερνητικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς της νόσου του
κορωνοιού covid-19 δεν είναι δυνατή η φυσική του παρουσία στον
φορέα, αυτή θα συντελείται μέσω τηλεδιάσκεψης με τα μέλη της
Διοικητικής Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπεύθυνου προσωπικών
δεδομένων στα πλαίσια του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection – GDPR)»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προσφερόμενο ΕΡΓΟ
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αριθμό 679/2016
(General Data
Protection –
GDPR)»
Με την παρούσα Οικονομική Προσφορά αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της με αριθμό πρωτοκόλλου 34/5-1-2020
Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του Επιμελητηρίου Κοζάνης. Με την παρούσα Οικονομική
Προσφορά, δηλώνω ότι αυτή ισχύει για 90 ημέρες προσμετρούμενες από την
επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

