
 

 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Παροχής Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) 

Προϋπολογισμού € 20.000,00 (πλέον ΦΠΑ), για τρία (3) έτη 

 

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (ΟΛΒ ΑΕ), έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν κλειστές προσφορές σύμφωνα 
με την παρούσα πρόσκληση. 
 
1. Εισαγωγή 

 Η ΟΛΒ ΑΕ προτίθεται να αναθέσει τις υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων – ΥΠΔ 
(DPO – Data Protection Officer), για τρία (3) έτη. 
 

2. Πλαίσιο Υποχρεώσεων Αναδόχου 

 Σύμφωνα με το άρθρο 39 του ΓΚΠΔ, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει τουλάχιστον 
τα ακόλουθα καθήκοντα: 
α) ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και 

τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και 
από άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων, 

β) παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, με άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους 
σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας ή του 
εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των 
υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων, 

γ) παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά στην εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 35 
«Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων», 

δ) συνεργάζεται με την εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - 
ΑΠΔΠΧ), 

ε) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας για την εποπτική αρχή για ζητήματα που σχετίζονται με την 
επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 
36 του ΓΚΠΔ, και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε 
άλλο θέμα. 

 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο ΥΠΔ λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που 
συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο 
και τους σκοπούς της επεξεργασίας. 
 Ο ΥΠΔ θα εκτελεί τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού και θα 
λειτουργεί αυτόνομα αλλά και ως επικεφαλής ομάδας ειδικών, για την αντιμετώπιση όλων των 
ζητημάτων που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του ΓΚΠΔ από την ΟΛΒ ΑΕ. Κατά συνέπεια ο 
ΥΠΔ θα αποτελεί για την ΟΛΒ ΑΕ μια εσωτερική ελεγκτική μονάδα, που διασφαλίζει ότι τηρούνται 
οι διατάξεις του Κανονισμού και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με την Εθνική Αρχή – Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
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 Η ΟΛΒ ΑΕ, με προγενέστερη ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών εφαρμογής του ΓΚΠΔ, έχει 
ολοκληρώσει τον εντοπισμό αποκλίσεων και έχει εκπονήσει το πλάνο συμμόρφωσής της με τον 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα έχει γίνει ο εντοπισμός των περιπτώσεων και διαδικασιών 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στo πλαίσιo της δομής-λειτουργίας της ΟΛΒ ΑΕ, η 
επισήμανση των σχετικών κινδύνων από την εκάστοτε διαδικασία και τον επιδιωκόμενο σκοπό 
(data mapping/scoping and risk/gap assessment), η επεξεργασία και πρόταση συγκεκριμένου 
πλάνου ενεργειών (action plan). 
 

  Στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, ο ανάδοχος: 

• θα ανταποκρίνεται άμεσα – μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος ανταπόκρισης μία (1) εργάσιμη 
ημέρα, σε οποιοδήποτε αίτημα της ΟΛΒ ΑΕ, άπτεται των καθηκόντων του (παροχή 
συμβουλής, γνωμοδότησης κλπ) 

• υποχρεούται να καταρτίζει και υποβάλει στην ΟΛΒ ΑΕ, έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης με τον 
ΓΚΠΔ (679/2016ΕΚ - GDPR), για κάθε τρίμηνο του συμβατικού χρόνου, που θα παραδίδεται 
εντός της πρώτης εβδομάδας από την παρέλευση του τριμήνου. Η δε τελευταία έκθεση θα 
πρέπει να είναι εντός του συμβατικού χρόνου 

• σε συνεργασία με την ΟΛΒ ΑΕ, που θα συλλέγει τις υπηρεσιακές ανάγκες και θα τις κοινοποιεί 
στον ΥΠΔ, θα πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις – ενημερώσεις όποτε κριθεί αναγκαίο. 

 
3. Προσόντα Υποψηφίων Αναδόχων 

 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να: 
α) έχουν παρέξει ανάλογες υπηρεσίες (συμβουλευτικές συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ, υπηρεσίες 

ΥΠΔ), σε φορείς με: 
i. Προσωπικό τουλάχιστον πενήντα (50) ατόμων 
ii. Ικανό πελατολόγιο 
iii. Τήρηση αρχείων βίντεο από σύστημα κλειστού κυκλώματος εικονοληπτών (CCTV) 
iv. Συνεργασία με εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ). 

Τα προαναφερόμενα θα αποδεικνύονται από συμβάσεις, ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, με 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, συνοδευόμενες από βεβαιώσεις του φορέα για την καλή εκτέλεσή 
τους, κατά περίπτωση για το σύνολο ή μέρος του αντικειμένου των συμβάσεων που έχει ήδη 
υλοποιηθεί. Στην έγγραφη τεκμηρίωση που θα κατατεθεί από τον υποψήφιο θα πρέπει να 
προκύπτει η ικανοποίηση όλων των προαναφερόμενων κριτηρίων (i έως iv). 

 

β) διαθέτουν Ομάδα Έργου, που να περιλαμβάνει: 

• Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ορισμένο σε αντίστοιχη θέση σε τουλάχιστον ένα (1) Φορέα. 

• Αναπληρωτή Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ορισμένο σε αντίστοιχη θέση σε 
τουλάχιστον ένα (1) Φορέα. 

• Νομικό Σύμβουλο, με ειδίκευση και πείρα σε θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα [Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία 95/46/ΕΚ, 
Ν. 2472/1997)] (με σχετική πιστοποίηση). 

• Επιστήμονα ΤΠΕ με εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων 
(υποδομών και λογισμικού), διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών, συστημάτων και εφαρμογών. 

Για την απόδειξη των παραπάνω θα υποβληθούν, βιογραφικά σημειώματα της Ομάδας Έργου. 
Επισημαίνεται ότι τα μέλη της ομάδας έργου δύναται να καλύπτουν περισσότερες από μία θέσεις. 
Ελάχιστη στελέχωση της Ομάδας Έργου από δύο (2) άτομα που θα καλύπτουν το σύνολο των 
προσόντων και κατ’ ελάχιστον τις θέσεις ΥΠΔ και αναπληρωτή ΥΠΔ. 
 

γ) να είναι πιστοποιημένοι κατά τα πρότυπα: 

• ISO 9001:2015 – Διαχείρισης Ποιότητας για συναφείς με τον ΓΚΠΔ υπηρεσίες και 

• ISO 27001:2013 – Ασφάλειας Πληροφοριών. 
  Για την απόδειξη των παραπάνω θα υποβληθούν, αντίγραφα των πιστοποιητικών. 
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4 Τρόπος Σύνταξης Προσφοράς 

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος της 
παρούσας πρόσκλησης και τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Στον κυρίως 
φάκελο θα περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού, δύο κλειστοί επιμέρους φάκελοι. Ο ένας θα 
περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ο άλλος την οικονομική προσφορά. Ο κάθε φάκελος 
θα αναγράφει αντίστοιχα εξωτερικά «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: 

• Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία: 
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 
β) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα της υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει κάποιος 

από τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

• Την Ομάδα Έργου με επισυναπτόμενα τα βιογραφικά τους σημειώματα, πτυχία, πιστοποιήσεις 
κλπ. 

• Συμβάσεις, ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, με δημόσιους – ιδιωτικούς φορείς (ανάλογης 
δυναμικότητας με την ΟΛΒ ΑΕ), συνοδευόμενες από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσής τους, κατά 
περίπτωση για το σύνολο ή μέρος του αντικειμένου των συμβάσεων που έχει ήδη υλοποιηθεί. 
Τα παραπάνω θα συνοδεύονται από έγγραφα του φορέα που θα αποδεικνύουν την 
ικανοποίηση των κριτηρίων i έως v, του άρθρου 3. 
 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει – επί ποινή αποκλεισμού – έντυπο 
υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο, όπου θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή για παροχή των 
υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) για τρία (3) έτη. 
 

5. Οικονομικά Στοιχεία 

− Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να είναι για το σύνολο των προς ανάθεση 
υπηρεσιών. Προσφορά για τμήμα των προς ανάθεση υπηρεσιών θα απορρίπτεται. 

− Ισχύς προσφοράς: 180 ημέρες. 

− Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται και την αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. 

− Τρόπος πληρωμής: σε 12 ισόποσες δόσεις. Στην αρχή κάθε μήνα θα εκδίδεται τιμολόγιο για 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προηγούμενου μήνα. 

− Για πληρωμές άνω των € 1.500,00 απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

− Οι προσφορές θα περιέλθουν στην ΟΛΒ ΑΕ έως την 23-03-2020 και ώρα 10:00’ (έναρξη 
αποσφράγισης προσφορών).  

 

6. Τρόπος Επιλογής Αναδόχου 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή. 
 
 

Βόλος  09-03-2020 
Για την ΟΛΒ ΑΕ 

ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 

Αναγνώστου Σωκράτης 
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