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1. Τεχνική Περιγραφή
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Κανονισµός (EE) 2016/679 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 (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων)» αντικαθιστά
την οδηγία, η οποία δεν ήταν προσαρµοσµένη στην τεχνολογική πραγµατικότητα του
∆ιαδικτύου.
Ο Κανονισµός κατατέθηκε το 2012 και µετά από τέσσερα έτη διαπραγµατεύσεων
ψηφίσθηκε και τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου του 2018.
Για την συµµόρφωση µε αυτόν τον Κανονισµό υπάρχει η ανάγκη συνεργασίας µε
εξειδικευµένο ανάδοχο, µε εµπειρία σε έργα που αφορούν την προστασία προσωπικών
δεδοµένων καθώς και µε γνώση του Κανονισµού και της σχετικής νοµοθεσίας.

2

A.

Περιγραφή εργασιών Αναδόχου

Αναλυτικότερα, ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο πρέπει να φέρει εις πέρας τα
ακόλουθα:

1. Συµβουλευτική υποστήριξη για την συµµόρφωση µε τον Γενικό Κανονισµό
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR)
2. Τη συγγραφή κειµένων ενηµέρωσης και συµβάσεων µε τα υποκείµενα
3. Συγγραφή Πολιτικών Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (εσωτερικός
κανονισµός προστασίας προσωπικών δεδοµένων)
4. Συγγραφή του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας, όπως απαιτεί ο GDPR
5. Καταγραφή των κενών ασφαλείας (Gap Analysis) και συγγραφή των
απαιτούµενων κειµένων, όπως προβλέπει ο GDPR
6. Εκτίµηση αντίκτυπου (Impact Assessment) σχετικά µε την προστασία δεδοµένων
στα κρίσιµα σηµεία επεξεργασίας
7. Εκπαίδευση προσωπικού για τον GDPR
8. Απαιτήσεις και σχεδιασµός για την συµµόρφωση υφιστάµενων και νέων
Πληροφοριακών Συστηµάτων µε τον Κανονισµό
9. Τελική έκθεση συµµόρφωσης του ∆ήµου Πειραιά µε τον Κανονισµό GDPR
Β. Περιγραφή παραδοτέων του Αναδόχου (Παραδοτέα) και Χρονοδιάγραµµα
Ολοκλήρωσης αυτών
Αναλυτικά τα παραδοτέα του αναδόχου είναι τα ακόλουθα:
ΑΡΙΘΜΟΣ

Περιγραφή

ΠΛΗΘΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

1

Συµβουλευτική υποστήριξη για την συµµόρφωση µε τον
Γενικό Κανονισµό Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων
(GDPR)

50 ώρες

Έως 31/8/2018 ή µέχρι
την ανάλωση των ωρών

2

Κείµενα ενηµέρωσης και συµβάσεων µε τα υποκείµενα

2

Έως 30/5/2018

3

Κείµενο Πολιτικών Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων

1

Έως 31/8/2018

4

Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας

1

Έως 20/6/2018

5

Κείµενο καταγραφής κενών ασφαλείας (Gap Analysis)

1

Έως 30/6/2018

6

Κείµενο εκτίµησης αντίκτυπου (Impact Assessment)

1

Έως 30/7/2018

7

Κείµενο µε τις απαιτήσεις για την συµµόρφωση υφιστάµενων
και νέων Πληροφοριακών Συστηµάτων µε τον Κανονισµό

1

Έως 30/07/2018

8

Εκπαίδευση προσωπικού

50 ώρες

Έως 31/08/2018 ή µέχρι
την ανάλωση των ωρών

9

Τελική έκθεση συµµόρφωσης του ∆ήµου Πειραιά µε τον
Κανονισµό GDPR

1

Έως 31/08/2018

3

Γ. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει για όλα τα παραδοτέα το χρονοδιάγραµµα που
αναφέρεται στην ενότητα Β της Τεχνικής Περιγραφής της Παρούσας Μελέτης.
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2. Προϋπολογισµός
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για τις διαδικασίες συµµόρφωσης και
τις φάσεις υλοποίησης του έργου για την εφαρµογή του Κανονισµού
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

Π1

Συµβουλευτική υποστήριξη σε νοµικά θέµατα, για
την συµµόρφωση µε τον Γενικό Κανονισµό
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR)

Ώρες

50,00€

50

2.500,00€

Π2

Κείµενα ενηµέρωσης και συµβάσεων µε τα
υποκείµενα

Τεύχη

500,00€

2

1.000,00€

Π3

Κείµενο Πολιτικών Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων

Τεύχη

3.000,00€

1

3.000,00€

Π4

Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας

Τεύχη

2.000,00€

1

2.000,00€

Π5

Κείµενο καταγραφής κενών ασφαλείας (Gap
Analysis)

Τεύχη

3.000,00€

1

3.000,00€

Π6

Κείµενο εκτίµησης αντίκτυπου (Impact
Assessment)

Τεύχη

2.000,00€

1

2.000,00€

Π7

Κείµενο µε τις απαιτήσεις για την συµµόρφωση
υφιστάµενων και νέων Πληροφοριακών
Συστηµάτων µε τον Κανονισµό

Τεύχη

1.000,00€

1

1.000,00€

Ώρες

50,00€

50

2.500,00€

Τεύχη

3.000,00€

1

3.000,00€

Π8
Π9

Εκπαίδευση προσωπικού
Τελική έκθεση συµµόρφωσης του ∆ήµου Πειραιά
µε τον Κανονισµό GDPR
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3. Τιµολόγιο
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Γενικά:
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, και
ο ανάδοχος δε δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και
επιστηµονική εκτέλεση κάθε µίας από αυτές σύµφωνα µε τους όρους της µελέτης.
Στην ανωτέρω αµοιβή περιλαµβάνεται και το σύνολο των άµεσων και έµµεσων
γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του αναδόχου για την
παροχή των υπηρεσιών. Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται το ΦΠΑ 24%.
Άρθρο 1
Περιγραφή:
Συµβουλευτική υποστήριξη, για την συµµόρφωση µε τον Γενικό Κανονισµό
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR).
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Αφορά συµβουλευτική υποστήριξη, για την συµµόρφωση µε τον Γενικό Κανονισµό
Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR), στην φάση της αρχικής συµµόρφωσης
µε τον Κανονισµό.
Ποσότητα:
Πενήντα (50) ώρες
Καθαρή Τιµή Μονάδος: 50 €
Ολογράφως: πενήντα ευρώ
Άρθρο 2
Περιγραφή:
Κείµενα ενηµέρωσης και συµβάσεων µε τα υποκείµενα
Κείµενα ενηµέρωσης και συµβάσεων µε τα υποκείµενα στα πλαίσια της συµµόρφωσης
του ∆ήµου Πειραιά µε τον Κανονισµό GDPR
Ποσότητα:
∆ύο (2) τεύχη
Καθαρή Τιµή Μονάδος: 500,00 €
Ολογράφως: πεντακόσια ευρώ
Άρθρο 3
Περιγραφή:
Κείµενο Πολιτικών Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων
Κείµενο Πολιτικών Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων
συµµόρφωσης του ∆ήµου Πειραιά µε τον Κανονισµό GDPR

στα

πλαίσια

της

Ποσότητα:
Ένα (1) τεύχος
Καθαρή Τιµή Μονάδος: 3.000,00 €
Ολογράφως: τρεις χιλιάδες ευρώ
Άρθρο 4
Περιγραφή:
Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας
Αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας στα πλαίσια της συµµόρφωσης του ∆ήµου
Πειραιά µε τον Κανονισµό GDPR
Ποσότητα:
Ένα (1) τεύχος
Καθαρή Τιµή Μονάδος: 2.000,00 €
Ολογράφως: δύο χιλιάδες ευρώ
Άρθρο 5
Περιγραφή:
Κείµενο καταγραφής κενών ασφαλείας (Gap Analysis)
Κείµενο καταγραφής κενών ασφαλείας (Gap Analysis) στα πλαίσια της συµµόρφωσης
του ∆ήµου Πειραιά µε τον Κανονισµό GDPR
Ποσότητα:
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Ένα (1) τεύχος
Καθαρή Τιµή Μονάδος: 3.000,00 €
Ολογράφως: τρεις χιλιάδες ευρώ
Άρθρο 6
Περιγραφή:
Κείµενο εκτίµησης αντίκτυπου (Impact Assessment)
Κείµενο εκτίµησης αντίκτυπου (Impact Assessment) στα πλαίσια της συµµόρφωσης
του ∆ήµου Πειραιά µε τον Κανονισµό GDPR
Ποσότητα:
Ένα (1) τεύχος
Καθαρή Τιµή Μονάδος: 2.000,00 €
Ολογράφως: δύο χιλιάδες ευρώ
Άρθρο 7
Περιγραφή:
Κείµενο µε τις απαιτήσεις για την συµµόρφωση υφιστάµενων και νέων
Πληροφοριακών Συστηµάτων µε τον Κανονισµό
Κείµενο µε τις απαιτήσεις για την συµµόρφωση υφιστάµενων και νέων
Πληροφοριακών Συστηµάτων µε τον Κανονισµό, στα πλαίσια της συµµόρφωσης του
∆ήµου Πειραιά µε τον Κανονισµό GDPR
Ποσότητα:
Ένα (1) τεύχος
Καθαρή Τιµή Μονάδος: 1.000,00 €
Ολογράφως: χίλια ευρώ

Άρθρο 8
Περιγραφή:
Εκπαίδευση προσωπικού
Αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου Πειραιά στον νέο Κανονισµό GDPR
Ποσότητα:
Πενήντα (50) ώρες
Καθαρή τιµή µονάδος: 50 €
Ολογράφως: πενήντα ευρώ
Άρθρο 9
Περιγραφή:
Τελική έκθεση συµµόρφωσης του ∆ήµου Πειραιά µε τον Κανονισµό GDPR
Τελική έκθεση συµµόρφωσης του ∆ήµου Πειραιά µε τον Κανονισµό GDPR, στα πλαίσια
της συµµόρφωσης του ∆ήµου Πειραιά µε τον Κανονισµό GDPR
Ποσότητα:
Ένα (1) τεύχος
Καθαρή Τιµή Μονάδος: 3.000,00 €
Ολογράφως: τρεις χιλιάδες ευρώ
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Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12
Πειραιάς ΤΚ 18535
Πληροφορίες: Μ.
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ
Τηλ.: 2132022420
«Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για
τις διαδικασίες συµµόρφωσης και τις φάσεις
υλοποίησης του έργου για την εφαρµογή του
Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων (GDPR)»

Π/Υ: 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 €
Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2018
Κωδ: Π/Υ: 10.6117.22

CPV : 79417000-0

4. Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
∆ΡΑΓΑΤΣΗ 12
Πειραιάς ΤΚ 18535
Πληροφορίες: Μ.
ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ
Τηλ.: 2132022420
«Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για
τις διαδικασίες συµµόρφωσης και τις
φάσεις υλοποίησης του έργου για την
εφαρµογή του Κανονισµού Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR)»

Π/Υ: 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00 €
Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2018
Κωδ: Π/Υ: 10.6117.22

CPV : 79417000-0

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Άρθρο 1ο :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αντικείµενο

Αντικείµενο της παρούσας είναι η παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για τις
διαδικασίες συµµόρφωσης του ∆ήµου Πειραιά στον νέο Κανονισµό Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR), όπως έχει αναλυθεί ανωτέρω.
Άρθρο 2ο :

Ισχύουσες διατάξεις

Η ανάθεση και υλοποίηση της υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις ως κατωτέρω :
•

Τον Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
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•
•
•

•

•
•

•
•

•

Τον Ν. 3463/06 «Κύρωση του κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης”
Τον Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
Των διατάξεων του άρθρ.1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων
αντιγράφων εγγράφων» του Κεφαλαίου Α «Μείωση ∆ιοικητικών Βαρών –
Απλουστεύσεις διαδικασιών» του Ν.4250/2014
Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις”
Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
Τον Ν. 4270/2014 « Αρχές ∆ηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ δηµόσιο λογιστικό κ.ά. διατάξεις που
ισχύει
Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπών (πλην των ήδη
αναφεροµένων) κανονιστικών διατάξεων καθώς και άλλες διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της
παρούσας σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµου, Π.∆, Υπουργικής
Απόφασης κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης
υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 3ο :

Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση

Η δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των
24.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2018,
µε Κ.Α 10.6117.22.
Άρθρο 4ο :

Συµβατικά στοιχεία

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφοράς είναι:
1. Προσφορά
2. Σύµβαση
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
4. Τιµολόγιο µελέτης
5. Τεχνική έκθεση της µελέτης
6. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 5ο :

Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας – ∆ιάρκεια Σύµβασης

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της ως τις 31/08/2018.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει για όλα τα παραδοτέα το χρονοδιάγραµµα που
αναφέρεται στην ενότητα Β της Τεχνικής Περιγραφής της Παρούσας Μελέτης.
Άρθρο 6ο :

∆ικαιούµενοι συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
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Για τους δικαιούµενους συµµετοχής η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να τηρεί τους
θεµελιώδεις κανόνες της Συνθήκης και να έχει αµερόληπτα κριτήρια επιλογής ώστε να
µην υπάρχουν διακρίσεις.
Ανάδοχος µπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή φορέας του δηµοσίου ή
κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και οργανισµών
Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
'Ένωσης και να είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό της Ε.Ε.
Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κράτους
µέλους της Ε.Ε. και να έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση
ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε.
Απαγορεύεται ο αποκλεισµός υποψηφίων µε κριτήριο την νοµική µορφή τους.
Ωστόσο θα ζητείται ειδικά από τους υποψηφίους που είναι νοµικά πρόσωπα να
µνηµονεύουν στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής τους και τα ονόµατα και τα
επαγγελµατικά προσόντα των φυσικών προσώπων που θα επιφορτίσουν µε την
εκτέλεση της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας.
Ειδικότερα για την υπηρεσία αυτή, στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος είναι νοµικό
πρόσωπο, θα πρέπει να έχουν σωρευτικά τα ανωτέρω προσόντα τα στελέχη του, ή να
αποδεικνύεται ότι διαθέτει αυτά µε «δάνεια εµπειρία» δηλαδή µε εξωτερικό του
συνεργάτη φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αποδεδειγµένα δεσµεύεται για τη
συνεργασία του µε τον υποψήφιο για την συγκεκριµένη υπηρεσία. Επιπροσθέτως ο
ανάδοχος πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα την έδρα της επιχείρησης, το απασχολούµενο
προσωπικό και την νοµική µορφή της επιχείρησης.
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις
προσώπων ή συνεταιρισµοί ή κοινοπραξίες, µε αποδεδειγµένη εµπειρία στο
αντικείµενο της διακήρυξης, που είναι εγκατεστηµένα ή λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία
κυρώθηκε µε τον νόµο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς
συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.
Οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά αποκτούν δικαίωµα
συµµετοχής, υπό τις κατωτέρω επιπλέον προϋποθέσεις:
Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε
προσώπου στο κοινό σχήµα καθώς και το ειδικό µέρος του δηµοπρατούµενου
αντικειµένου µε το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σύµβασης.
Ότι όλα τα µέλη της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της εγκατάστασης ή νόµιµης
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς
συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για
την υποβολή της προσφοράς τους.
Σε περίπτωση ωστόσο που η σύµβαση κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων ή
κοινοπραξία, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την κατάρτιση
συµβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο ρητά θα δηλώνεται πλέον το ποσοστό
συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης σε αυτήν, το ειδικότερο µέρος του
δηµοπρατούµενου αντικειµένου που θα εκτελέσει ο καθένας, το τυχόν διαφορετικό
15

ποσοστό συµµετοχής τους στα κέρδη και τις ζηµίες της δηµοπρατούµενης σύµβασης
καθώς και ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης.
Για την υπηρεσία αυτή οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν πρέπει να
συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις εµπειρίας και τεχνογνωσίας και να αποδείξουν
συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας µε την προσφορά τους τα
στοιχεία τεκµηρίωσης που προβλέπονται (π.χ. κατάλογος έργων, Υπεύθυνες
∆ηλώσεις, κ.α.) για την εκπόνηση/υλοποίηση έργων.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούµενα στοιχεία τεκµηρίωσης ή από τα
υποβαλλόµενα δεν τεκµηριώνεται επαρκώς η συνδροµή των προϋποθέσεων
συµµετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο προσφέρων πρέπει, επί ποινής αποκλεισµού, να πληροί και να τεκµηριώσει επαρκώς
τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις επαγγελµατικής, τεχνικής και επιστηµονικής
επάρκειας, προκειµένου να δικαιούται να αναλάβει την δηµοπρατούµενη σύµβαση. Σε
περίπτωση ένωσης προσώπων τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής πρέπει
να πληροί, επί ποινής αποκλεισµού, η ένωση προσώπων αθροιστικά.
1. Να διαθέτει εµπειρία και επιστηµονική εξειδίκευση από την οποία να καταδεικνύεται
ότι είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωµένα, στις απαιτήσεις
της υπό ανάθεσης δραστηριότητας. Ειδικότερα:
Α) τουλάχιστον επταετή (7) εµπειρία που να αποδεικνύεται, ενδεικτικά, µε την
προσκόµιση
δέκα (10) τουλάχιστον δικαστικών αποφάσεων που αφορούν την
εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου για την προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και τριών (3) τουλάχιστον αποφάσεων της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, στις οποίες οι ενδιαφερόµενοι αναφέρονται ως πληρεξούσιοι
δικηγόροι (ή συνήγοροι υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής εάν οι αποφάσεις έχουν
εκδοθεί από ποινικά δικαστήρια).
Β) επιστηµονική εξειδίκευση που να αποδεικνύεται, ενδεικτικά, µε την προσκόµιση
µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης µε πρόγραµµα σπουδών που περιλαµβάνει και
την διδασκαλία µαθήµατος δικαίου κοινωνίας της πληροφορίας ή µε τρεις (3)
τουλάχιστον δηµοσιεύσεις µελετών σχετικών µε την προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα µελετών σε επιστηµονικά περιοδικά ή µε δηµοσίευση τριών
(3) µονογραφιών επί συναφούς θέµατος από ευρέως αναγνωρισµένους εκδοτικούς
οίκους.

Η επιλογή θα γίνει µε βάση τα προσόντα των υποψηφίων και την πιο συµφέρουσα
προσφορά.
Πέρα από τα παραπάνω, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οφείλουν να προσκοµίσουν επί
ποινή αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:
1.
Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα
2.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου (έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου)
3.
Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα
Άρθρο 7ο :

Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και αν για την πρόβλεψή και αποτροπή της επέλευσής του
καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος
ανάλογα.
Άρθρο 8ο :

Αξιολόγηση προσφορών

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.
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Η κατακύρωση γίνεται στον ενδιαφερόµενο που θα προσφέρει την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, εφόσον η προσφορά
του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και έχει
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά.
Άρθρο 9ο :

Υπογραφή σύµβασης

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η Υπηρεσία υποχρεούται να προσέλθει εντός
του προβλεπόµενου χρόνου (άρθ. 105/Ν. 4412/2016) για την υπογραφή του
συµφωνητικού.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά
του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει µε απόφαση ∆.Σ. σύµφωνα µε τον Ν.
4412/2016 άρθρο 203:
α) στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθ. 105 του Ν. 4412/2016
β) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δε συµµορφωθεί µε τις
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση και τις κείµενες
διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης και
των παρατάσεων
Άρθρο 10ο :

Σταθερότητα τιµών

Οι τιµές προσφοράς και σύµβασης δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για
οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες.
Άρθρο 11ο :

Παραλαβή παραδοτέων

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών – παραδοτέων γίνεται σύµφωνα µε το
άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται
σύµφωνα µε το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 12ο :

Τρόπος πληρωµής

Η
προϋπολογισθείσα
δαπάνη
ανέρχεται
στο
ποσό
των
24.800,00
€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Το σύνολο της αµοιβής του αναδόχου για την
εκτέλεση της υπηρεσίας δεν µπορεί να υπερβεί την οικονοµική του προσφορά. Ο
Ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους ισχύοντες φόρους, τέλη , κρατήσεις πλην του
ΦΠΑ.
Μετά την αποπεράτωση των υπηρεσιών και µετά την οριστική παραλαβή αυτών και
την προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, µπορεί να εκδοθεί το χρηµατικό
ένταλµα πληρωµής (άρθ. 200 του Ν. 4412/2016).
Άρθρο 13ο :

Φόροι - κρατήσεις

Ο ανάδοχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους
ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και
κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν και ειδικότερα:
Α) φόρος 0,06% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Β) φόρος εισοδήµατος 8%
Γ) 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ
∆) ασφαλιστικές εισφορές
Η αναθέτουσα αρχή βαρύνεται µε τον αναλογούντα ΦΠΑ.
Άρθρο 14ο :

Τόπος
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Ο ανάδοχος παρέχει τις υπηρεσίες στους χώρους που επιθυµεί. Σε περίπτωση
που απαιτείται να καλείται για συνεργασία από την αναθέτουσα αρχή, θα προσέρχεται
για συνεργασία στην έδρα της.
Άρθρο 15ο :

Εκχώρηση του αντικειµένου

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο
της σύµβασης για την υλοποίησή του σε τρίτο πρόσωπο υπεργολαβικά, χωρίς την
έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η έγκριση υπεργολαβίας παρέχεται εφόσον ο
τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται την καλή
εκτέλεση της σύµβασης.
Έναντι του ∆ήµου ο ανάδοχος παραµένει πάντοτε «εις ολόκληρον » υπεύθυνος
µαζί µε αυτόν που τον υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση, µπορεί µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή
του, για σοβαρούς λόγους όπως π.χ. εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον
καθιστά για µεγάλο χρονικό διάστηµα ανίκανο να εκπληρώσει τις συµβατικές του
υποχρεώσεις.
Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ
µέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση.
Μετά την εκχώρηση οι πληρωµές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο
οποίος αναλαµβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύµβαση.
Άρθρο 16ο :

Επίλυση διαφορών

Οι τυχόν διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης,
επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία,
από τα αρµόδια όργανα και τα αρµόδια δικαστήρια.
Άρθρο 17ο :

Έκπτωση αναδόχου

Εάν ο ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
τη σύµβαση ή προς τις νόµιµες εντολές και υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας,
καλείται µε ειδική πρόσκληση να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις
εντολές µέσα σε εύλογη προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των δέκα ηµερών. Εάν ο
ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ……/……/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Α. ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
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