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Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

 

Προκηρύσσει 

 

δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με ανοικτή 

διαδικασία, 

για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, με 

τίτλο: 

 

 «GDPR Compliance  

- και Εκπαίδευσης του ανθρωπίνου δυναμικού του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης» 

CPV : 98300000-6 

 

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της 

τιμής 

Προϋπολογισμός:10.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

 

                                                     καλεί τους ενδιαφερόμενους 

να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού. 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή : Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
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Διάρκεια του Έργου: Από την ημερομηνία της ανάθεσης  έξι (6) μήνες. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 10.000€ (μη συμπ/νου του ΦΠΑ ) 

Παραλαβή Διακήρυξης: Σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Ε.Ε.Θ., ή σε 

έντυπη μορφή από την έδρα του Επιμελητηρίου, 

Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη 

Υποβολή προσφορών: Μέχρι τις 20/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00,  στη 

διεύθυνση: Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη , Τ.Κ. 546 24, 2
ος

  

όροφος 

 

Διαδικασία επιλογής του αναδόχου: Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει 

της τιμής. 

 

ΆΡΘΡΟ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο παρών συνοπτικός Διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις του ν. 

4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και σύμφωνα 

με: 

Α. Τις διατάξεις: 

α. Του Ν. 4497/2017  περί «Εκσυγχρονισμού της επιμελητηριακής Νομοθεσίας » 

όπως τροποποιήθηκε ο Ν. 2081/1992 

β. Του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» - Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ 

γ. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
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ε. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/15-9-11)με θέμα: «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις» 

στ) Το 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 και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», 

Β. Τις αποφάσεις : 

1.Την Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΘ στη συνεδρίαση αριθ. 

13/11-7-2018, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και το  τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών, Υπηρεσίες  «GDPR Compliance και Εκπαίδευσης του 

ανθρωπίνου δυναμικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 

Θεσσαλονίκης», η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση τους.  

2. Την  Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΕΘ αριθ. 7/3-4-2018 με την 

οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών 

υπηρεσιών-προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών. 

Για την ορθή εφαρμογή Κανονισμού (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 και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών», 

 

ΆΡΘΡΟ 2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες 

προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η κλίμακα 
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της συλλογής και της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυξήθηκε 

σημαντικά. Η τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όσο και σε 

δημόσιες αρχές να κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πρωτοφανή 

κλίμακα για την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους, ενώ τα φυσικά πρόσωπα ολοένα 

και περισσότερο δημοσιοποιούν προσωπικές πληροφορίες και τις καθιστούν 

διαθέσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές απαιτούν ένα ισχυρό και πιο 

συνεκτικό πλαίσιο προστασίας των δεδομένων στα κράτη - μέλη της ΕΕ, 

υποστηριζόμενο από αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, δεδομένου ότι είναι 

σημαντικό να δημιουργηθεί η αναγκαία εμπιστοσύνη που θα επιτρέψει στην ψηφιακή 

οικονομία να αναπτυχθεί στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς.  Τα φυσικά πρόσωπα 

θα πρέπει να έχουν τον έλεγχο των δικών τους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

ενώ θα πρέπει να ενισχυθούν η ασφάλεια δικαίου και η πρακτική ασφάλεια για τα 

φυσικά πρόσωπα, τους οικονομικούς παράγοντες και τις δημόσιες αρχές. 

Το κενό αυτό επιχειρείται να καλυφθεί από 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 και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», η 

ισχύς του οποίου άρχεται  την 25η Μαΐου 2018, επιβάλλοντας αυστηρές αρχές και 

κανόνες για τη διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού επιπέδου προστασίας των 

φυσικών προσώπων και την άρση των εμποδίων στις ροές δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εν λόγω Κανονισμός τυγχάνει ευρείας 

εφαρμογής και ως εκ τούτου οι διατάξεις του διέπουν κάθε επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης 

υπεύθυνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ως εκ τούτου το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού καταλαμβάνει πάσης φύσεως 

επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ, 

οργανώσεις, επιστημονικές εταιρίες, ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, 

σωματεία κ.λπ., που επεξεργάζονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους 

προσωπικά δεδομένα. Συνεπώς ο Κανονισμός καταλαμβάνει και όλα τα 

Επιμελητήρια της χώρας. 

Περαιτέρω,     
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

οφείλει να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα 

με τους όρους και τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού. Τα μέτρα αυτά 

επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται, όταν κρίνεται απαραίτητο, και 

περιλαμβάνουν την εφαρμογή i) κατάλληλων πολιτικών για την προστασία των 

δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ii) κωδίκων δεοντολογίας και iii)  

μηχανισμών πιστοποίησης (άρθρο 24 του Κανονισμού).  

Η ανάγκη συμμόρφωσης των υπεύθυνων επεξεργασίας και των εκτελούντων την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι διττή: 

Α) αφενός καθίσταται επιτακτική λόγω του αυστηρού κανονιστικού πλαισίου, που 

διέπει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και των συνεχώς 

αυξανόμενων προστίμων που επιβάλλονται σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται 

παραβατική συμπεριφορά, αποκλίνουσα από τις θεσμοθετημένες πρακτικές και 

διαδικασίες.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι παραβάσεις των βασικών αρχών για την επεξεργασία 

των προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων 

επισύρουν διοικητικά πρόστιμα έως 20.000.000 ευρώ ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, 

έως το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου 

οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο, ενώ οι παραβάσεις των 

υποχρεώσεων του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, 

επισύρουν διοικητικά πρόστιμα έως 10.000.000 ευρώ ή, σε περίπτωση επιχειρήσεων, 

έως το 2% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου 

οικονομικού έτους, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο.   

Β) αφετέρου καθίσταται επιβεβλημένη για λόγους εμπορικούς και απολύτως 

επιχειρηματικούς. Ειδικότερα, η δραστηριοποίηση του υπεύθυνου επεξεργασίας και 

του εκτελούντος την επεξεργασία είναι πλέον απολύτως συνυφασμένη με την 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (πολλές φορές ακόμη και ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων).  
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Επομένως, η εκ μέρους μας  τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων αποτελεί στοιχείο ”sinequanon”: i) για τη σύννομη δραστηριοποίησή μας 

και  ii) για τη συμμόρφωσή μας προς αντίστοιχες υποχρεώσεις τους που 

προβλέπονται σε συμβάσεις συνεργασίας με τρίτους καθώς και ιιι) την προστασία 

των μελών μας.  

Επειδή η ευθυγράμμιση και εναρμόνιση με τον εν λόγω Κανονισμό κρίνεται 

υποχρεωτική για κάθε Επιμελητήριο της Επικράτειας , ως συνάγεται από το άρθρο 37 

του εν λόγω Κανονισμού.  

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διασφαλιστεί η προσαρμογή του 

Επιμελητηρίου μας στον εν λόγω Κανονισμό προβαίνουμε σε συνοπτικό 

διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών «GDPR Compliance Services και εκπαίδευσης 

του ανθρωπίνου δυναμικού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης » 

Ο προτιμώμενος πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το πεδίο 

εφαρμογής καταλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών του Ε.Ε.Θ., 

συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών λειτουργιών / μονάδων λειτουργίας, των 

λειτουργιών υποστήριξης, των ιστοτόπων και των πληροφοριακών συστημάτων που 

εμπλέκονται στην αποθήκευση, επεξεργασία, διαβίβαση και διαγραφή δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την εκπαίδευση του συνόλου  ανθρωπίνου 

δυναμικού του Επιμελητηρίου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στις αιτούμενες υπηρεσίες και τα 

ενδεικτικά παραδοτέα που αναφέρονται στη παρούσα, και γενικότερα να καλύπτει τα 

κάτωθι : 

α Σχεδιασμός και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών, διαδικασιών, συστημάτων 

κ.λπ. του Ε.Ε.Θ. 

β Προσαρμογή, δημιουργία και αναβάθμιση των απαραίτητων δομών, διαδικασιών, 

συστημάτων με βάση τις επιταγές του GDPR κλπ. 

γ Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης του  συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού του 

Επιμελητηρίου. 
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•Να διαθέτει εμπειρογνωσία στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί 

προστασίας δεδομένων,  

•γνώση των πράξεων επεξεργασίας που διενεργούνται, 

•γνώση του τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και της ασφάλειας δεδομένων, 

•γνώση του τομέα δραστηριότητας και του φορέα, 

•ικανότητα ανάπτυξης νοοτροπίας προστασίας των δεδομένων στους κόλπους του 

οργανισμού. 

 

ΆΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα για τις υπηρεσίες «GDPR Compliance και 

εκπαίδευσης » έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή/και ενώσεις / συμπράξεις 

προσώπων ( φυσικών ή/και νομικών).  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  

του  (εάν  πρόκειται  για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 

μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από 

τους ακόλουθους λόγους:  

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από  

τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008σ.42),  

β)  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  

καταπολέμησης  της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

καιστην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του  

Συμβουλίου  της  22ας  Ιουλίου  2003,  για  την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
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ιδιωτικό τομέα (ΕΕL 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ)  απάτη,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης σχετικά  με  την  

προστασία  των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 

της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με τρομοκρατικές  

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  

αυτουργία  ή  συνέργεια  ή  απόπειρα  διάπραξης  εγκλήματος,  όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής,  

ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση  της 

τρομοκρατίας,  όπως  αυτές  ορίζονται  στο  άρθρο  1  της  Οδηγίας  2005/60/ΕΚ  του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ηςΟκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  

νομιμοποίηση εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  

της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L 309  της  25.11.2005,  σ.  15),  η  οποία  ενσωματώθηκε  

στην  εθνική  νομοθεσία  με  το  ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  

στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  

άρθρο  2 της  Οδηγίας  2011/36/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  

Συμβουλίου  της  5ης Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την  καταπολέμηση 

της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215).  

Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται,  επίσης,  όταν  το  πρόσωπο  εις  βάρος  του  

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
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Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών  

εταιρειών (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  

υποχρέωση  του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.  

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  (άρθρο  73  Ν.4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκε  με  

τη  διάταξη  της  παρ.  7  του άρθρου 107 Ν. 4497/17).  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  (α)  έως  (στ)  η  κατά  τα  ανωτέρω,  περίοδος  

αποκλεισμού  δεν  έχει  καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  

πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

Στις ακόλουθες περιπτώσεις  

α)   όταν  ο  προσφέρων  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  

καταβολή φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει διαπιστωθεί  

από  δικαστική  ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα 

με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  καταβολή  

φόρων  ή  εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν  ο  προσφέρων  είναι  Έλληνας  πολίτης  ή  έχει  την  εγκατάστασή  του  στην  

Ελλάδα,  οι υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης  

καλύπτουν  τόσο  την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του  είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές  κοινωνικής  

ασφάλισης  που  οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  
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 Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  

σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του ν. 4412/2016.   Η  αθέτηση  της  υποχρέωσης  αυτής  συνιστά  σοβαρό  

επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης 

θ΄ της παραγράφου 4 του  άρθρου  73  (άρθρο  18  παρ.  5  του  ν.  4412/2106,  όπως  

τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  107 περ. 1 του ν. 4497/2017).  

(β)  εάν  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση  από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του  δραστηριότητες  ή  εάν  βρίσκεται  σε  

οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα από παρόμοια  διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε  εθνικές  διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα  αρχή  

μπορεί  να  μην  αποκλείει  έναν  οικονομικό  φορέα  ο  οποίος  βρίσκεται  σε  μία  

εκ  των καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  αυτή,  υπό  την  

προϋπόθεση  ότι αποδεικνύει  ότι  ο  εν  λόγω  φορέας  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  

τη  σύμβαση,  λαμβάνοντας υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  

συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν  στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας  συνήψε  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  

στόχο  τη  στρέβλωση  του  

ανταγωνισμού,  

(δ)  εάν  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  την  έννοια  του  

άρθρου  24  του  ν. 4412/2016  δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  αποτελεσματικά  με  

άλλα,  λιγότερο  παρεμβατικά, μέσα,  

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  

συμμετοχή  του οικονομικού  φορέα  κατά  την  προετοιμασία  της  διαδικασίας  

σύναψης  σύμβασης,  κατά  τα οριζόμενα  στο  άρθρο  48  του  ν.  4412/2016,  δεν  

μπορεί να  θεραπευθεί  με  άλλα,  λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  

εκτέλεση ουσιώδους  απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  

προηγούμενης σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  
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παραχώρησης  που  είχε  ως αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  

προηγούμενης  σύμβασης,  αποζημιώσεις  ή  άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων  κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των  κριτηρίων  επιλογής,  έχει  αποκρύψει  τις  

πληροφορίες  αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να προσκομίσει  τα  δικαιολογητικά  

που  απαιτούνται  κατ’  εφαρμογή   της παρούσας,  

(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη διαδικασία  λήψης  

αποφάσεων  της αναθέτουσας  αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  

που  ενδέχεται  να  του αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  

σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  

που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  (α)  έως  (η)   η  περίοδος αποκλεισμού  δεν  έχει  

καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε τρία  (3)  έτη  από  την  

ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Ο  προσφέρων  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο κατά  τη  διάρκεια  

της διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  

βρίσκεται,  λόγω πράξεων  ή  παραλείψεών  του,  είτε  πριν  είτε  κατά  τη  

διαδικασία,  σε  μία  από  τις  ως  άνω περιπτώσεις.  

  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση  

του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια 

και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος, εφόσον ο ίδιος ή, σε 

περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός 

φορέας: 

 δεν υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη, 

ή/και παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα 

προκήρυξη ή/και δεν υποβάλει όλα τα έγγραφα των προσφορών στην Ελληνική 

γλώσσα ή επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 
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Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 

αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. 

Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή 

προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές κατατίθενται από τους δικαιούμενους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο 

δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με τους εξής 

τρόπους:  

α) Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  

β) Αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 

στο Γραφείο Πρωτόκολλου του ΕΕΘ, Αριστοτέλους 27, 2
ο
 όροφος. Στην περίπτωση 

της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 

απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού.  

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία  και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον 

προορισμό τους. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη 

παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.  

Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα έξι (6) μηνών 

από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο 

ισχύος απορρίπτονται. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά την 

παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δεσμεύει όμως τον Ανάδοχο μόνο εφόσον 

αυτός την αποδεχτεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στον 

δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Ο φάκελος της Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει δύο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, 

σφραγισμένους φακέλους, ως εξής: 

Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής που απαιτούνται από το 

άρθρο 8 της παρούσας.  

Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει τα 

στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 9 της παρούσας. 

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Τυχόν 

δικαιολογητικά των προσφορών που έχουν συνταχθεί, σε άλλη γλώσσα, θα πρέπει να 

συνοδεύονται από επίσημη Ελληνική μετάφραση αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Ό,τι αναγράφεται στην Ελληνική γλώσσα υπερισχύει και αυτό 

λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να 

μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Θα πρέπει 

να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής, υπογεγραμμένες και σφραγισμένες 

από τον Ανάδοχο. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών. Εάν 

υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται. 

Όπου στα Τεύχη Διαγωνισμού / Συμβατικά Τεύχη ζητείται η προσκόμιση 

εγγράφων/πιστοποιητικών/βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες Υπηρεσίες 

δεν απαιτείται να προσκομίζονται τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, αλλά 

γίνονται δεκτά  τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 

Γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 

εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 

δημόσιες υπηρεσίας. Γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών 

εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως 

από δικηγόρο ή από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. 

ΌΠΟΥ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΝΟΕΙΤΑΙ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΝ ΗΜΕΔΑΠΟΥΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ Η ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ, 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 454 

ΤΟΥ Κ.ΠΟΛ.ΔΙΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

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 Ε.Ε.Θ.  

• 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 Ε.Ε.Θ., για 

οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τους σκοπούς της ανάπτυξης και υποβολής των 

προτάσεων τους. 

Β. Το Ε.Ε.Θ. αναλαμβάνει την υποχρέωση σεβασμού της εμπιστευτικότητας των 

υποβαλλόμενων προτάσεων.  

Η ανάθεση πραγματοποιείται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψη επί τη βάσει της τιμής σύμφωνα με τη διαδικασία, όπως αυτή προβλέπεται στο 

νόμο 4412/2016, όπως αυτός ισχύει . 

Δ. Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, κάθε Υποψήφιος με την υποβολή της  

συμμετοχής του, συμφωνεί ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  

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 Ε.Ε.Θ. θα 

διατηρήσει στο αρχείο του την πρόταση και κάθε σχετική παρεχόμενη πληροφορία 
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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 

οικονομικών φορέων σχετιζόμενο με την διερεύνηση, διαδικασία και συμμετοχή στο 

διαγωνισμό, ακόμη και σε περίπτωση ακύρωσης ή τερματισμού της διαδικασίας από 

το Επιμελητήριο, ή μη ανάθεσης οποιαδήποτε ενέργειας. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Σε περίπτωση συνεργασίας, η τιμολόγηση θα γίνεται προς το Επαγγελματικό 

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στο οποίο προσφέρονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Η πληρωμή, του Αναδόχου θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το έργο και μετά την ποιοτική 

και ποσοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα ελέγξει την τήρηση των προδιαγραφών 

που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη και των όρων της σύμβασης (τεχνικών και 

οικονομικών). 

Εν συνεχεία εκδίδεται το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το τίμημα καταβάλλεται 

για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου περιλαμβανομένων των νόμιμων 

κρατήσεων. 

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής,  

β) τιμολόγιο του Αναδόχου,  

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 

δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της 

Αναθέτουσας Αρχής 

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο 

όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα 

οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική 

εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων 

Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών 
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υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013 και σε 

κρατήσεις σε ποσοστό 0,06216% (υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06 %, 3% επί των κρατήσεων 

για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ) και σε ποσοστό 

0,06216% (υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06216 %, 3% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου 

και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ). 

ΑΡΘΡΟ 8 : ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, στον υποφάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, 

τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1α  Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 

4412/2016 (Α 147)], σύμφωνα με το συνημμένο , υπογεγραμμένο από το νόμιμο 

εκπρόσωπο, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ενώσεων προσώπων που υποβάλλουν 

κοινή οικονομική προσφορά υποβάλλεται ΤΕΥΔ από κάθε μέλος της ένωσης. 

1β.  Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για 

συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την αποδοχή των 

όρων της, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της. 

2.Πιστοποιητικά περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και υπαγωγής σε 

παρόμοιες καταστάσεις 

3.Πιστοποιητικά περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση ή υπαγωγής σε 

παρόμοιες καταστάσεις ( τα ως άνω πιστοποιητικά {2,3} δεν θα πρέπει να έχουν 

ημερομηνία εκδόσεως μεγαλύτερη των έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής 

τους) 

4. Έγγραφα νομιμοποίησης νομικών προσώπων : Αντίγραφα των πρωτότυπων 

νομιμοποιητικών εγγράφων, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του( για 

διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα 

του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 

Ο.Ε. και Ε.Ε.), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά πρόσωπα). Ειδικότερα Για τις 

Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):Φωτοαντίγραφο ανακοίνωσης καταχώρησης του 

ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή 

στο ΓΕΜΗ. 
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Για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές 

Εταιρείες (ΙΚΕ) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.): Φωτοαντίγραφο 

του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού από το οποίο να προκύπτει ο 

διαχειριστής και η εκπροσώπηση της εταιρείας όπως έχει καταχωρηθεί στο αρμόδιο 

πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ. 

Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:  

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική 

εκτύπωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (εκτύπωση της καρτέλας“Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά 

εμφανίζονται στο taxisnet.). 

 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του οικονομικού 

φορέα, το/τα πρόσωπο/απου δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), 

τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 

θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής  εκπροσώπησης για τις ΑΕ και ΕΠΕ 

6.Φωτοτυπία ΑΔΤ του/των νομίμων εκπροσώπων 

7.  Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται  η 

εγγραφή τους σε αυτό  καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους. 

8. Πιστοποιητικό μεταβολών Γ.Ε.ΜΗ του κάθε ενδιαφερόμενου (για τα νομικά 

πρόσωπα) 

Ειδικές περιπτώσεις: Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση 

προσώπων, όλα τα ως άνω Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν για 

καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Η ένωση προσώπων δύναται να 

υποβάλλει επιπρόσθετα έγγραφα και πληροφορίες. 

9.Επιπλέον να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001 για την 

παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Στοιχείο τεκμηρίωσης αποτελεί 

φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
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9001:2015 που είναι σε ισχύ ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής την παροχή 

συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών Συστημάτων Διοίκησης (σε περίπτωση 

κοινοπραξίας ή ένωσης εταιρειών, το πιστοποιητικό πρέπει να κατατεθεί από 

τουλάχιστον ένα μέλος). 

 

10.Ο Προσφέρων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία – ένωση εταιρειών) θα 

πρέπει να έχει: 

-       εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον 2 συστήματα σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 9001. Αποδεικτικό αποτελούν σχετικές βεβαιώσεις ή υπογεγραμμένα 

πρωτόκολλα παράδοσης.  

-       ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα έργο σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αποδεικτικό αποτελεί σχετική βεβαίωση 

από πελάτη.  

-  συνάψει τουλάχιστον 2 συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη συμμόρφωση 

με τον κανονισμό 2016/679. Αποδεικτικό αποτελούν τα αντίγραφα των 

συμβάσεων.  

- να έχει εκτελέσει επιτυχώς ή να βρίσκονται σε εξέλιξη τουλάχιστον ένα έργο 

ISO 27001. Αποδεικτικό αποτελούν τα αντίγραφα των συμβάσεων ή σχετική 

βεβαίωση από πελάτη.  

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλουν, υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.  

Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και 

ολογράφως. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το ολογράφως. 

Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν: το κέρδος του προσφέροντος, τις τυχόν 

υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε τέλος, δασμό, ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι 

δηλαδή τελικές τιμές προ ΦΠΑ για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.  



19 

 

Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το 

δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. Οι προσφερόμενες τιμές 

είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών 

συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.  

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά 

που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού της παρούσας 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση που από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η 

Προσφορά παραλείπει τιμές ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που 

καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπει αμφιβολία ως προς την 

προσφερόμενη τιμή. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ  

Δεν επιτρέπεται από τον Ανάδοχο  

• Να αποκαλύψει, να αντιγράψει, να αναπαράγει, να διανέμει ή να μεταβιβάσει 

πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του παρόντος Διαγωνισμού συνολικώς ή 

μερικώς σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 

• Να χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες πληροφορίες από το Ε.Ε.Θ., για οποιονδήποτε 

άλλο σκοπό εκτός από τους σκοπούς που ορίζονται στο Διαγωνισμό 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ’ αφορμής της παρούσης, καθώς 

επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Η Επιτροπή παραλαμβάνει από το Πρωτόκολλο μόνο τους φακέλους των 

προσφορών, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει 

τις εκπρόθεσμες προσφορές προκειμένου να επιστραφούν. 

Η αποσφράγιση των Φακέλων Προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

δηλαδή την Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 14.30. Προσφορές που έχουν 

υποβληθεί εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για 

επιστροφή. 

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού, απαγορεύεται μετά την παρέλευση του 

χρόνου αυτού να γίνει για οποιοδήποτε λόγο δεκτή προσφορά, εκτός εάν η 

εμπρόθεσμη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την 

παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Η αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  

αξιολόγησης  των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η  οποία  δεν  υποβάλλεται  εμπρόθεσμα,  με  τον  τρόπο  και  με  το  περιεχόμενο  

που ορίζεται στη παρούσα (Χρόνος  και  τρόπος  υποβολής  προσφορών),  

(Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς ), 2.4.4 

(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής 

οικονομικών  προσφορών),  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1  (Αποσφράγιση  και  

αξιολόγηση  προσφορών), (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου ) της παρούσας.  

β) η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  

δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  

συμπλήρωσή  της  παρούσης διακήρυξης,  

γ) για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  έχει  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  

εντός  της προκαθορισμένης  προθεσμίας  ή  η  εξήγηση  δεν  είναι  αποδεκτή  από  

την  αναθέτουσα  αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,  

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.  

ε) η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλλει  δύο  ή  

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 

παραγράφου της παρούσας  (  περ.  γ΄  της  παρ.  4  του   άρθρου  73  του  ν.  

4412/2016)  και  στην  περίπτωση ενώσεων  οικονομικών  φορέων  με  κοινά  μέλη,  
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καθώς  και στην  περίπτωση  οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς 

είτε ως μέλη ενώσεων.  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση,  

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  

τα έγγραφα  της  παρούσης  διακήρυξης  και  αποκλίσεις  ως  προς  τους  όρους  και  

τις  προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 

διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/ συμμετεχόντων 

ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση 

των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων, που υπεβλήθηκαν από 

αυτούς όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, 

κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν ακριβώς την ίδια τιμή 

(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων, 

που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει το σχετικό 

πρακτικό γνωμοδότησης, το οποίο και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με 

τηλεομοιότυπο(fax) ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). 

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 1 του 

ν. 4412/2016,  υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν 
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άρθρο, όλα τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων 

υποβλήθηκε η ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, διαφορετικά θα αποκλεισθεί. Στην 

περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά 

σειρά κατάταξης Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει 

την Σύμβαση μαζί του. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 

1. Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλουν τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά: 

1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα του άρθρου 3 της παρούσας. 

1.2. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Οι αλλοδαποί πολίτες υποβάλλουν τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή 

άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση 

αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους.  

3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής έγγραφα: 

3.1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο σημ.1 του παρόντος 

άρθρου.  

3.2. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών 

Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),  

και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απόσπασμα ποινικού 

μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα 
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δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα του άρθρου 5 της παρούσας. 

3.3. Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή 

τροποποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά του παρόντος 

άρθρου για κάθε μέλος της ένωσης – κοινοπραξίας. Σχετικά με τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά κατακύρωσης σημειώνονται τα ακόλουθα: Εφόσον στο ποινικό 

μητρώο αναφέρονται αδικήματα, για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σε 

αυτά που σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη επιφέρουν τον αποκλεισμό του 

συμμετέχοντος, ο Διαγωνιζόμενος πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο της σχετικής 

καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί ανάλογα. 

 

ΑΡΘΡΟ 14:ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο επιλεγείς Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, ποσού ίσου με 

το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα με α. 72 του ν. 

4412/2016 . Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να 

λήγει με την επιστροφή της στο πιστωτικό ίδρυμα που την εξέδωσε. Εάν η έκδοση 

της εγγυητικής επιστολής δεν είναι δυνατόν να γίνει στην ελληνική γλώσσα, επειδή ο 

εκδότης της δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, αυτή θα εκδίδεται στη γλώσσα του εκδότη 

και θα συνοδεύεται υποχρεωτικώς από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η οποία θα 

περιλαμβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αλλοδαπού και του 

ελληνικού κειμένου υπερισχύει το ελληνικό. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

θα είναι εισπρακτέα και πληρωτέα στην Ελλάδα, θα διέπεται από την ελληνική 

νομοθεσία και θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων 

δικαστηρίων της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας 

Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου και 

μετά την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αφού ο προσωρινός Ανάδοχος προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης  της παρούσας, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης δύναται να 

ζητήσει συγκεκριμένες διευκρινίσεις, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη. Σε 

περίπτωση που αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν παράσχει τις σχετικές διευκρινήσεις εντός 

χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών αποκλείεται από την διαδικασία και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και ούτω καθεξής. Επίσης, η Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης ή/και η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούνται να ζητήσουν 

πληροφορίες από τους φορείς που δηλώνονται από τον προσφέροντα στο οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κατά τα ανωτέρω προκειμένου να επαληθεύσουν τα 

δηλούμενα στοιχεία. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης συνεδριάζει και ελέγχει την 

ορθότητα και την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

ολοκληρώνει την επιλογή του Οριστικού Αναδόχου της σύμβασης, συντάσσοντας το 

σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο. Εν 

συνεχεία, εκδίδεται η Απόφαση Κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 

κοινοποιείται στους έχοντες έννομο συμφέρον συμμετέχοντες.  

ΑΡΘΡΟ 16: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων, με την 

καταβολή του νομίμου παραβόλου, κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής 

από την ημέρα που η σχετική Απόφαση τους έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα. 
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Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, σε περίπτωση 

ένστασης κατά πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο Οικονομικό Φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης ή 

της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον όργανο. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης.  

ΑΡΘΡΟ 17: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης μπορεί να ματαιωθεί με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του Διαγωνισμού, όσοι είχαν συμμετάσχει σε 

αυτόν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί 

είναι η Ελληνική. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Η παρούσα προκήρυξης δημοσιεύεται στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα 

του 

ΑΡΘΡΟ 20: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

(Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου  –  Κυρώσεις)  να υποβάλει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που 

εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση , μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  

αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν  επιδέχεται  προσβολή  με  άλλη  οποιασδήποτε  φύσεως  

διοικητική προσφυγή. 

ΆΡΘΡΟ 21: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το Ε.Ε.Θ. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εργασιακές αποδοχές και 

ασφαλιστικές εισφορές του προστηθέντα του αναδόχου, για τις οποίες υφίσταται η 

υποχρέωση αυτού για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία 

(κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής 

και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ., υποχρεούται δε σε προσκόμιση του πίνακα 

προσωπικού, νομίμως υποβληθέντα στις αρμόδιες Υπηρεσίες, με την προσκόμιση του 

παραστατικού πληρωμής. 

 

Συν/μενα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ GDPR - KAI  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΦΑΣΗ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
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1. Προκαταρκτικές ενέργειες 

Χρονοδιάγραμμα Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα με το πλήθος των στόχων, των 

ορόσημων, των παραδοτέων και των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν στη φάση 1 και 

2 του παρόντος πίνακα, με ρητή αναφορά στις ημερομηνίες ολοκλήρωσης - 

παράδοσης. 

Συγκρότηση Ομάδας για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων για τη συμμόρφωση 

με τον GDPR. 

Προσδιορισμός των απαιτούμενων πόρων (αριθμός προσώπων, εξειδίκευση, 

εμπειρία, πιστοποίηση, κλπ.) για τον συντονισμό και τη διενέργεια των απαιτούμενων 

εργασιών για την υλοποίηση του έργου συμμόρφωσης με τον GDPR. 

Παροχή του ανθρώπινου δυναμικού, με φυσική παρουσία στην έδρα του 

Επιμελητηρίου, έως και την ολοκλήρωση του έργου. 

2. ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α. Data Mapping/ Καταγραφή πράξεων επεξεργασίας 

Κατάρτιση πρότυπου ερωτηματολογίου για την καταγραφή των επεξεργασιών μετά 

από διαβούλευση με το Επιμελητήριο για την προσαρμογή του ερωτηματολογίου στις 

ανάγκες του Επιμελητηρίου. 

Καταγραφή όλων των πράξεων επεξεργασίας που πραγματοποιούνται από το 

Επιμελητήριο, καθώς και το είδος των δεδομένων, την χρήση αυτών, τους 

εκτελούντες την επεξεργασία, τους αποδέκτες των δεδομένων, τους σκοπούς 

επεξεργασίας κ.λπ. 

 

Β. Privacy Data Process & Assets Register 

Διαδικασία διαχείρισης δεδομένων, με τις κύριες πηγές δεδομένων, τη συλλογή 

δεδομένων και τα μέσα αποθήκευσης δεδομένων του Επιμελητηρίου. 

Γ. GAP Analysis Summary Report & Detailed GAP analysis Report 
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Εκτενής και συνοπτική έκθεση των κενών που εντοπίστηκαν σύμφωνα με τις 

διατάξεις του GDPR και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. 

Δ. Data Privacy Impact Assessment (DPIA) 

Διενέργεια DPIA κατά τα κάτωθι ενδεικτικώς αναφερόμενα: 

- Προσδιορισμός της ανάγκης για DPIA - καθορισμός εγγενών κινδύνων της 

επεξεργασίας που επιβάλλουν την DPIA. 

- Περιγραφή της ροής πληροφοριών – συλλογή αποθήκευση, χρήση, διαγραφή- οι 

οποίες περιέχονται στη διαδικασία επεξεργασίας. 

- Προσδιορισμός των συναφών της ιδιωτικότητας κινδύνων και του αντίκτυπου τους 

για το Επιμελητήριο και ιεράρχηση προτεραιοτήτων βάσει των επιπτώσεων τους. 

- Εύρεση και αξιολόγηση των λύσεων για κάθε διαπιστωμένο κίνδυνο, λήψη 

απόφασης απόρριψης ή αποδοχής του. Λήψη κατάλληλων μέτρων περιορισμού του 

κινδύνου. 

- Εξαγωγή και καταγραφή των αποτελεσμάτων της DPIA σε έκθεση που υποβάλλεται 

από τον ανάδοχο στο Επιμελητήριο  με εισήγηση για την ανάγκη διαβίβασης της στη 

ρυθμιστική αρχή για διαβούλευση. 

- Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της DPIA στο σχέδιο του έργου της 

συμμόρφωσης στον GDPR, περιοδική αναδρομή στη DPIA, για αξιολόγηση της 

τήρησης των ληφθέντων μέτρων και της αποτελεσματικότητας τους εντός εξαμήνου. 

ΦΑΣΗ 2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

1. Νόμιμη Βάση Επεξεργασίας 

 Αξιολόγηση της νόμιμης βάσης έκαστης επεξεργασίας και πρόταση 

αναζήτησης εναλλακτικής βάσης επεξεργασίας σε περίπτωση διαπίστωσης 

ελλείψεων. 

 Συναίνεση • Επικαιροποίηση ή/και παροχή πρόσθετης συναίνεσης σύμφωνα 

με τις επιταγές του GDPR. 
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 Σύνταξη προτύπων δηλώσεων συναίνεσης, σε αντιστοιχία με τις 

χρήσεις/επεξεργασίες 

 Ενημέρωση Υποκειμένων 

2. (Privacy Notices) 

• Σύνταξη ενημερώσεων (Privacy Notices) για έκαστη επεξεργασία προς τα 

αντίστοιχα υποκείμενα, όπως ενδεικτικά: εργαζόμενους, αντισυμβαλλόμενους 

προμηθευτές, μέλη  κτλ 

 Διαμόρφωση προτύπων των απαιτούμενων όρων ανά κατηγορία συμβάσεως 

(εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου κλπ.) 

 Διαμόρφωση Δηλώσεων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την 

ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. 

3. Αυτοματοποιημένη επεξεργασία Profiling 

 Έλεγχος πραγματοποίησης αυτοματοποιημένης επεξεργασίας από το 

Επιμελητήριο ή/και τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.  

 Αξιολόγηση των επιπτώσεων τους στο υποκείμενο των δεδομένων. 

Αξιολόγηση αναγκαιότητας συγκατάθεσης. Διαμόρφωση ειδικών δηλώσεων 

συναίνεσης. 

4. Privacy by design & Privacy by default 

 Έλεγχος εν γένει της εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών 

μέτρων σχεδιασμένων για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων 

και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία και για 

να διασφαλιστεί ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της 

επεξεργασίας.  

 Αξιολόγηση της αποδοτικότητας και καταλληλότητας των μέτρων αυτών.  
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 Ανάπτυξη προτάσεων/λύσεων για τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας κατά 

τρόπο ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του GDPR. 

 Εκτελούντες την επεξεργασία Δημιουργία πρότυπων συμβάσεων με τους 

εκτελούντες την επεξεργασία και τροποποίηση των υφιστάμενων των 

συμβάσεων με τους εκτελούντες την επεξεργασία σύμφωνα με τις επιταγές 

του GDPR. 

 Εσωτερικές Πολιτικές και Διαδικασίες Αναθεώρηση ή/και σύνταξη 

εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών σύμφωνων με τα προβλεπόμενα στον 

GDPR και προσαρμοσμένες στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες (Privacy Policy, 

Acceptable Use Policy, Information Security Policy, κλπ.) 

 Διεθνείς Διαβιβάσεις Αξιολόγηση των εγγυήσεων υπό τις οποίες 

πραγματοποιούνται τυχόν διεθνείς διαβιβάσεις. 

 Ανάπτυξη προτάσεων/λύσεων για τη νομιμότητα εν γένει διεθνών 

διαβιβάσεων. 

 Σύνταξη εταιρικών κανόνων για τις διεθνείς διαβιβάσεις. 

5. Ασφάλεια δεδομένων  

Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση του 

κατάλληλου επίπεδου ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ 

άλλων, κατά περίπτωση: 

α) της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, 

β) της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της 

διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών 

επεξεργασίας, 

γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού 

συμβάντος, 
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δ) διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση 

της ασφάλειας της επεξεργασίας. 

6. Περιστατικά Ασφαλείας  

Αναθεώρηση ή/και σύνταξη πολιτικής για την καταγραφή περιστατικών ασφαλείας 

με στόχο την ενημέρωση των αρχών και των υποκειμένων εντός των προβλεπόμενων 

προθεσμιών, σύμφωνα με τον GDPR. 

 

7. Διαδικασία ικανοποίησης δικαιώματος πρόσβασης, διαγραφής και εναντίωσης 

Σύνταξη πολιτικής και διαμόρφωση διαδικασίας σχετικής με το δικαίωμα πρόσβασης 

του υποκειμένου στα δεδομένα του και διαγραφής αυτών κατά τα προβλεπόμενα στον 

GDPR. 

8. Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση της 

προσαρμογής (implementation follow up) 

Υποστήριξη σε συμβουλευτικό και τεχνικό επίπεδο για την αναπροσαρμογή του 

συνόλου των παραδοτέων βάσει των δεδομένων που θα διαμορφωθούν από τη 

ημερομηνία εφαρμογής του GDPR για ένα επιπλέον εξάμηνο. 

ΦΑΣΗ 3  Εκπαίδευση Προσωπικού  

Ο προτιμώμενος πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό 

του  Ε.Ε.Θ. τουλάχιστον τα εξής : 

• Γενικές γνώσεις για την άσκηση δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και 

της ενημέρωσης. 

• Απόκτηση βασικών γνώσεων για το νέο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα για την ομαλή εφαρμογή του νέου Κανονισμού από το 

σύνολο του προσωπικού του  Επιμελητηρίου και την προσαρμογή αυτών στα νέα  

καθήκοντα. 
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• Γνώση των Δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και προστασία 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων. 

• Κατανόηση του ρόλου του Επιμελητηρίου στην επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων.  

• Κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας και συνεκτικότητας σύμφωνα με το 

περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του Νέου Γενικού Κανονισμού για την αποφυγή 

κυρώσεων. 

Ενδεικτικές Διδακτικές Ενότητες:  

1. Ανάλυση βασικών εννοιών  

2. Αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων  

3. Τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων  

4. Υπεύθυνος επεξεργασίας (καθήκοντα και υποχρεώσεις). 

5. Διαβιβάσεις δεδομένων τις τρίτες χώρες 

6. Ανεξάρτητες εποπτικές αρχές 

7. Συνεργασία και Συνεκτικότητα 

8. Προσφυγές – Ευθύνες 

9. Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας 

                                                             O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                      ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 


