
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (G.D.P.R. COMPLIANCE) 
 
Στο πλαίσιο διενεργούμενης από την Επιχείρησή μας έρευνας αγοράς, προκειμένου να 
διαπιστωθεί το επίπεδο του υφιστάμενου ανταγωνισμού στον τομέα της παροχής των 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη συμμόρφωση της Επιχείρησης με τις υποχρεώσεις της 
που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, ώστε στη 
συνέχεια να εξεταστεί η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος 
οικονομικός φορέας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αποστείλει, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση: oikonomikes_protaseis@athina984.gr, ενδεικτικές τιμές στις 
οποίες θα διέθετε προς την Επιχείρηση τις ακόλουθες υπηρεσίες, ενταγμένες σε ενιαία 
σύμβαση: 

1. «Χαρτογράφηση» δραστηριοτήτων που περιέχουν επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων  εντός της Επιχείρησης και κατάταξή τους ανά διοικητική ενότητα και 
κατά βαθμό επικινδυνότητας. 

2. Κατάρτιση Αρχείου Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας και εκπαίδευση του 
προσωπικού της Επιχείρησης στην ορθή τήρησή του. 

3. Σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Επιπτώσεων για δυνητικά επικίνδυνες δραστηριότητες 
της Χαρτογράφησης. 

4. Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 
5. Παροχή υπηρεσιών επικαιροποίησης της σχετικής νομοθεσίας για όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης. Η επικαιροποίηση θα ενσωματώνεται στα λοιπά παραδοτέα, 
εφόσον οι μεταβολές επηρεάζουν το περιεχόμενό τους. 

6. Εκπαίδευση του υπαλλήλου της Επιχείρησης που θα αναλάβει καθήκοντα D.P.O. 
και υποστήριξή του για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

7. Παράδοση εγχειριδίου πρακτικών οδηγιών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
κατά τη λήξη της σύμβασης. 

 
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας προτείνει σύστημα 
«χρονοχρέωσης» για τις ανωτέρω υπ’ αριθ. 1, 5 και 6 υπηρεσίες ή και για μέρος αυτών, θα 
πρέπει να υπάρχει αυτοτελής και διακριτός προσδιορισμός του χρηματικού μέρους της 
συνολικής οικονομικής πρότασής του, που αντιστοιχεί στη χρονοχρέωση, με αναφορά 
ανώτατου ορίου, συνδυασμένος με ρητή αναφορά σε «τιμή μονάδος» (χρέωση ανά μονάδα 
χρόνου) και σε είδος υπηρεσίας, ώστε να προκύπτει με βεβαιότητα για ποια ή ποιες από τις 
παραπάνω περιγραφόμενες υπηρεσίες προτείνεται η χρονοχρέωση, πόσος είναι ο μέγιστος 
παρεχόμενος χρόνος συμβουλών και ποια είναι η μέγιστη δαπάνη που του αναλογεί.   
 
Διευκρινίζεται, ότι η παρούσα ΔΕΝ αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφορών, ούτε 
δεσμεύεται με αυτήν η Επιχείρηση ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην ανάθεση των 
υπηρεσιών. Ανάλογα με τα αποτελέσματά της, μπορεί να αποτελέσει τη βάση 
διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, η οποία ενδέχεται να 
καταλήξει σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να στείλουν τις οικονομικές τους 
προτάσεις σε συνημμένο αρχείο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ GDPR ΓΙΑ 9,84», το 
οποίο θα μπορούν να αποστείλουν από σήμερα 05/12/2018 έως και ώρα 16:00 της 
Τετάρτης 12/12/2018. 
 


