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Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Θέμα: Παροχή υπηρεσιών προς
συμμόρφωση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) με τον
Κανονισμό
(ΕΕ)
2016/679
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και
το Ν.4624/2019 για την προστασία των
φυσικών
προσώπων
έναντι
της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Άρθρο 1ο: Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας
H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019 αναζητά εξωτερικό
συνεργάτη για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για τη συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
Η ανωτέρω υπηρεσία αφορά σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της ΓΓΠΠ, ειδικότερα στην λειτουργία της
Υπηρεσίας Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112», στη διαχείριση προσωπικού,
προμηθευτών, εθελοντών/εθελοντικών οργανώσεων, πληροφορικής, γραφείο τύπου κλπ., καθώς και του
Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Κ.Ε.Π.Π.) της ΓΓΠΠ.
Άρθρο 2ο: Εκτιμώμενη Αξία
Η εκτιμώμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων
οκτακοσίων Ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. 24% και των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση. [Καθαρή εκτιμώμενη αξία είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000,00€) και Φ.Π.Α. 24%
τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (4.800,00€)] και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. "2420989001- Έξοδα
για λοιπές υπηρεσίες" του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ειδικού Φορέα 1043-202-0000000 έτους 2019, με
βάσει την υπ' αριθ. 8350/21-11-2019 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΨΗ0Ι46ΜΤΛΒ-ΧΛ1) και (ΑΔΑΜ:
19REQ005891824).
Περιγραφή
Κωδικός ΑΛΕ
Κωδικός CPV
Πίστωση (€)
Παροχή υπηρεσιών προς συμμόρφωση της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
(Γ.Γ.Π.Π.) με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και το

2420989001Έξοδα
για
λοιπές
υπηρεσίες
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Ν.4624/2019 για την προστασία των φυσικών
προσώπων
έναντι
της
επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Διαδικασία-Κριτήριο Ανάθεσης:
Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Άρθρο 3ο: Τεχνικές Απαιτήσεις
Το έργο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
ΦΑΣΗ Α΄ - Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης.
Στη φάση αυτή περιλαμβάνεται η καταγραφή και χαρτογράφηση των προσωπικών
δεδομένων που τηρούνται από την Γ.Γ.Π.Π και της διαδικασίας κατηγοριοποίησης τους καθώς
και την παροχή προτάσεων επικαιροποίησης/βελτίωσής τους.
Η καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα καλύπτει τα δομημένα δεδομένα (όπως
αυτά που βρίσκονται σε συστήματα τύπου CRM, κλπ.), τα μη δομημένα δεδομένα (όπως σε
αρχεία Excel) καθώς και τα δεδομένα σε έντυπη μορφή.
Προσδιορισμός των απαιτούμενων στον ΓΚΠΔ στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων του σκοπού
επεξεργασίας, τον υπεύθυνο των δεδομένων και των ροών συλλογής, επεξεργασίας,
αποθήκευσης, αρχειοθέτησης και διαγραφής δεδομένων. Ειδικά για τις περιοχές υψηλού
κινδύνου, η καταγραφή των προσωπικών δεδομένων και της ροής επεξεργασίας τους θα
πρέπει να είναι αναλυτική προκειμένου να εντοπισθούν θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης
προσοχής.
ΦΑΣΗ Β΄ - Εντοπισμός και ανάλυση αποκλίσεων
Μετά την καταγραφή αυτή, θα ακολουθήσει διενέργεια Μελέτης Εκτίμησης Αντικτύπου
Επεξεργασίας (DPIA) για τις δραστηριότητες που εμπεριέχουν κινδύνους στην επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Για το σκοπό αυτό, θα
αξιολογηθεί το πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων και θα
αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Θα αναγνωριστούν οι σχέσεις με τρίτα μέρη και
συνεργάτες και θα προσδιοριστεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ
ενδέχεται να επηρεάσουν συμβάσεις και συμβόλαια.
Φάση Γ’ -Προτάσεις συμμόρφωσης
Κατά τη φάση αυτή θα προσδιοριστούν οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ (μέσω προτάσεων αντιμετώπισης των αποκλίσεων που έχουν
προσδιοριστεί), θα προτεραιοποιηθούν βάσει της σημαντικότητάς τους και θα καταγραφούν σε
πλάνο ενεργειών (action plan).
Αναλυτικά, το έργο περιλαμβάνει:
1. Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων που
διαχειρίζεται Γ.Γ.Π.Π. και ειδικότερα, την αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών, των
γραπτών πολιτικών και διαδικασιών, των πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών
υποδομών και κάθε στοιχείου που επηρεάζει την προστασία, και την ασφάλεια των
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2.

3.
4.

5.
6.

προσωπικών δεδομένων σε όλες τις δραστηριότητες της Γ.Γ.Π.Π. καθώς και του Ευρωπαϊκού
Αριθμού Κλήσης Έκτακτων Αναγκών «112», την λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει η Γ.Γ.Π.Π.
Δημιουργία λεπτομερών ροών δεδομένων ανά τμήμα ή ανά κατηγορία προσωπικών
δεδομένων, όπου θα απεικονίζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των
προσωπικών δεδομένων στην Γ.Γ.Π.Π. με σκοπό τη δημιουργία του αρχείου δραστηριοτήτων
επεξεργασίας δεδομένων που αποτελεί απαίτηση του GDPR.
Εντοπισμός κενών κι ελλείψεων ως προς τις απαιτήσεις του κανονισμού, κατηγοριοποιημένα
ανά θεματική κατηγορία και κρισιμότητα.
Λεπτομερής αξιολόγηση που θα καταδεικνύει το βαθμό ετοιμότητας συμμόρφωσης της
Γ.Γ.Π.Π. και του 112 σε σχέση με τις απαιτήσεις του GDPR, τα βασικά κενά και τους κινδύνους.
Για κάθε κενό που εντοπίζεται, είναι απαραίτητος ο καθορισμός των απαραίτητων ενεργειών
αντιμετώπισης και η δημιουργία ενός λεπτομερούς, προτεραιοποιημένου κι ολοκληρωμένου
πλάνου ενεργειών συμμόρφωσης.
Η εν λόγω αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
4.1.
Αξιολόγηση της νομικής βάσης, στην οποία στηρίζεται η συλλογή του συνόλου των
συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, της παρεχόμενης συναίνεσης από τον
εκάστοτε συμβαλλόμενο, των παρεχόμενων πληροφοριών κλπ.
4.2.
Αξιολόγηση της δυνατότητας ικανοποίησης των δικαιωμάτων των φυσικών
προσώπων.
4.3.
Αξιολόγηση του επιπέδου ασφαλείας και επιχειρησιακής συνέχειας.
4.4.
Αξιολόγηση της επάρκειας της οργανωτικής δομής.
4.5.
Αξιολόγηση της νομιμότητας και της ασφαλούς διαβίβασης προσωπικών δεδομένων.
4.6.
Αξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας κι ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Π.Π. στα θέματα
προστασίας προσωπικών δεδομένων.
4.7.
Αξιολόγηση των πληροφοριακών συστημάτων.
4.8.
Αξιολόγηση των μέτρων προστασίας και των μηχανισμών ελέγχου και διασφάλισης
της συμμόρφωσης.
4.9.
Αξιολόγηση σχετικών γραπτών πολιτικών και διαδικασιών.
Σύνταξη ανάλυσης επικινδυνότητας για την ασφάλεια των πληροφοριών της Γ.Γ.Π.Π. και του
112, ούτως ώστε να εκτιμηθεί η ευπάθεια των εξεταζομένων συστημάτων.
Σύνταξη μελέτης εκτίμησης αντικτύπου με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, τόσο για
την Γ.Γ.Π.Π. όσο και για το 112.

Ο χρόνος παράδοσης του συνόλου των παραδοτέων του έργου που θα οδηγήσουν στην
συμμόρφωση της ΓΓΠΠ με τον ΓΚΠΔ, δεν θα υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο από
την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός ενός (1)
μηνός από την υποβολή των παραδοτέων, από επιτροπή παραλαβής που θα ορίσει η ΓΓΠΠ.
Άρθρο 4ο: Τόπος, τρόπος & χρόνος υποβολής προσφορών
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του έως
την Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., εγγράφως σε κλειστό φάκελο στην έδρα της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Ευαγγελιστρίας 2, 5ος όροφος, Γραφείο 503, ΤΚ: 10563, Αθήνα, σχετικά
με παροχή υπηρεσιών προς συμμόρφωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και το
Ν.4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
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Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο που απαραίτητα θα φέρει την επωνυμία και τη
διεύθυνση του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα (οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, e-mail) καθώς
επίσης την ένδειξη:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Παροχή υπηρεσιών προς συμμόρφωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.)
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και το Ν.4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
με Αναθέτουσα Αρχή την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την Δευτέρα 02/12/2019 και ώρα 11:00
Στοιχεία οικονομικού φορέα (Επωνυμία, ΑΦΜ, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail):
Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου:
Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail):
Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες: Λυβιάκη Μαρία, γραφείο 503, Ευαγγελιστρίας 2, 5ος όροφος, ΤΚ:
10563 Αθήνα, τηλ: 213-1510116 και Πυραγός Στρουμπούλη Ευαγγελία, γραφείο 503, Ευαγγελιστρίας 2, 5ος
όροφος, ΤΚ: 10563 Αθήνα, τηλ: 213-1510195, E-mail: toikonomikou@civilprotection.gr
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες κι επιστρέφονται.
Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτείται.
Άρθρο 5ο: Κατάρτιση προσφορών
 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός του φακέλου της προσφοράς, να προσκομίζουν ως δικαιολογητικά
για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73
και την απόδειξη των απαιτήσεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 75, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η
προσκόμισή του αφορά και τα πρόσωπα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016 ή σε διαφορετική περίπτωση την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης* (όπως προβλέπεται στην
παρ. 9 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016) εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016.
*Κείμενο για την υπεύθυνη δήλωση:
"Δηλώνω ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους
λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73, παρ. 1 του Ν.4412/2016, ούτε έχει εκδοθεί αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση εις βάρος προσώπου, το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό.".
(Υπογραφή: ο Νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ή το
φυσικό πρόσωπο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου).
β) Φορολογική ενημερότητα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί ασφαλιστικών φορέων στους οποίους καταβάλλει εισφορές.
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δ) Ασφαλιστική ενημερότητα, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.
ε) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή
του οικονομικού φορέα σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, έκδοσης έως τριάντα (30) ημέρες πριν την
υποβολή του.
στ) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος από τα οποία θα προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος,
ο διαχειριστής, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ., κατά περίπτωση.
ζ) Επιπρόσθετα,
για να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο Οικονομικός Φορέας που επιθυμεί να
αναλάβει την εργασία οφείλει:
1. να διαθέτει επαρκή προσωπικό, το οποίο θα απαρτίζεται από τουλάχιστον 15 άτομα προσωπικό
μισθοδοτούμενο από τον Φορέα (με μισθωτή εργασία), προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί
αποτελεσματικά και έγκαιρα στις απαιτήσεις της προκήρυξης, παρέχοντας την δυνατότητα στην
Υπηρεσία να εκτελεί απρόσκοπτα το έργο της. Η ανωτέρω επάρκεια θα προκύπτει με υπεύθυνη
δήλωση-βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
2. Να έχει εγκαταστήσει και να εφαρμόζει σύστημα ISO 9001:2015 (ή ισοδύναμο) για τις
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που παρέχει. Για το ανωτέρω ISO, το οποίο απαιτείται να είναι
πιστοποιημένο από φορέα αναγνωρισμένο από τον ΕΣΥΔ, θα πρέπει να προσκομισθεί ευανάγνωστο
αντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο.
3. Η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από:

Ένα νομικό με εμπειρία σε έργα GDPR και στη σχετική νομοθεσία για την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

Ένα μέλος ομάδας έργου με πιστοποίηση Data Protection Officer και συμμετοχή σε
τουλάχιστον 15 έργα GDPR και

Εξειδικευμένους συμβούλους στη διαγραμματική απεικόνιση διαδικασιών, στις οποίες
εκτελούνται επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας να διαθέτει
πιστοποίηση Data Protection Officer.
Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση-υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου.
4. O υποψήφιος ανάδοχος να έχει εμπειρία σε τουλάχιστον 20 έργα παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης
με το κανονισμό της Ε.Ε. 679/2016 και να προσκομισθεί προς απόδειξη τούτου κατάλογος έργων από
τον υποψήφιο ανάδοχο.


Ισχύς Προσφοράς: Για εκατόν εξήντα (160) ημέρες από την παραλαβή τους από την Υπηρεσία. Στις
προσφορές που θα κατατεθούν θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος των προσφορών.

Άρθρο 6ο: Κρατήσεις-Πληρωμή
6.1. Κρατήσεις: Κατά την πληρωμή της προμήθειας θα παρακρατηθούν, υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού:
 0,07252%: Ανάλυση: 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, κατά το άρθρο 44 του Ν.
4605/2019 (ΦΕΚ 52 τΑ΄ 01-04-2019).
 0,06216%: Ανάλυση: 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία
επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
1191/17 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-2017) ΚΥΑ Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και Οικονομικών, κατά την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016.
και φόρος εισοδήματος 8%.
6.2. Τρόπος Πληρωμής και Δικαιολογητικά Πληρωμής: Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας στον ανάδοχο
θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της
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υπηρεσίας. Η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
συντάξεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ως προς τα δικαιολογητικά
πληρωμής ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και βεβαίωση
τραπέζης για το ΙΒΑΝ και το BiC του δικαιούχου υπογεγραμμένη από δύο (2) υπάλληλους της τράπεζας
και υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου περί μη εκχώρηση σύμβασης σε κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

H AN. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Άρτεμις Λουδάρου
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