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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 328 & 330 ΤΟΥ Ν.4412/16 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) Ο.Λ.Λ ΑΕ ΓΙΑ ΔΎΟ (2) ΈΤΗ» 

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.) έχοντας υπόψη :  

• Το υπ’ αρ.πρωτ. εσωτ.: 94/18-05-2022 υπηρεσιακό σημείωμα του Δ/ντος Συλλόγου Ο.Λ.Λ Α.Ε. 

• Την A/A 259/2022 – αρ.πρωτ. ΜΔ : 893/2022 – 14/09/2022  Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

(Α.Δ.Α : 6ΣΚΡ469ΗΞΥ-Μ65) 

CPV : 72310000-1 / Υπηρεσίες Επεξεργασίας Δεδομένων , 79100000-5 /Νομικές Υπηρεσίες 

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο όπως υποβάλει οικονομική προσφορά για :  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Με την παρούσα πρόσκληση προβλέπεται η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Υπευθύνου 

Προστασίας Δεδομένων (DPO)» για τον ΟΛΛ Α.Ε. διάρκειας δύο (2)  ετών , με εκτιμώμενη διάρκεια 

σύμβασης το διάστημα από 15/10/2022 έως 14/10/2024 , σύμφωνα με 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 το σχετικό Εθνικό 

θεσμικό πλαίσιο . 

Τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα 

ακόλουθα: 

• Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον οργανισμό και τους υπαλλήλους του σχετικά με τις υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και άλλες διατάξεις 

περί προστασίας δεδομένων. 

• Να παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και άλλες διατάξεις περί προστασίας 

δεδομένων (π.χ. προσδιορισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εκπαίδευση 

προσωπικού, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων). 

• Να παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου και να παρακολουθεί την υλοποίηση της. 

• Να είναι το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων 

(εργαζόμενοι, προμηθευτές κ.λπ.). 

• Να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή και να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την εποπτική αρχή για 

ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία. 

• Να λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του εργοδότη, ενώ παράλληλα δεσμεύεται από 

την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Χρόνος σύμβασης ανάθεσης υπηρεσίας ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης. 

Παραδοτέο : Τριμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας 

Δεδομένων  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.  

Ακτή Α. Παπανδρέου – Τ.Κ. 195 00, Λαύριο Λαύριο, 14/09/2022 

Τηλ: 22920 27711, 22920 22089  

Φαξ: 22920 22779 Αρ. Πρωτ.:  2188 

e-mail: info@oll.gr   

website: www.oll.gr 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
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Χρόνος Παράδοσης παραδοτέου : εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από το πέρας κάθε 

ημερολογιακού τριμήνου , από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 14.400,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους Ο.Λ.Λ Α.Ε. 

3.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. (Δ/νση: 

Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, 19500 Λαύριο). Στην προσφορά αναγράφονται ευκρινώς τα 

στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λ.π) καθώς και η ένδειξη «Για την 

πρόσκληση υποβολής προσφορών με αριθμό πρωτ. 2188/2022», μέχρι και την Τετάρτη 28/09/2022 και 

ώρα 13:00. 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις φυσικών ή 

και νομικών προσώπων, οι συνεταιρισμοί, καθώς και οι κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων 

που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή 

υπάλληλος πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

1. Επαγγελματικά προσόντα (Πτυχιούχος Πανεπιστημίου πτυχίου Νομικής, Πληροφορικής ή Γενικής 

Οικονομικής Επιστήμης) 

2. Εμπειρογνωσία ενός έτους στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων ή 

αντίστοιχοι έλεγχοι επί αυτών. 

3. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

 Περαιτέρω, ο συμμετέχων θα πρέπει να διαθέτει: 

➢ Εμπειρία στον τομέα του Δικαίου και των Πρακτικών περί προστασίας δεδομένων 

➢ Γνώση του τομέα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε θέματα προσωπικών δεδομένων 

➢ Γνώση των διαδικασιών απόδοσης των υπηρεσιών του Φορέα (εσωτερικά και προς τρίτους) 

➢ Γνώση των τεχνολογιών πληροφορίας και ασφάλειας δεδομένων. 

➢ Πιστοποίηση από εγνωσμένο φορέα. 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΑΝΑΘΕΣΗ 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού : 

1.  Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το δικαίωμα συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 της παρούσας, ήτοι τα αντίστοιχα πτυχία/διπλώματα, τίτλοι πιστοποίησης γνώσης σε 

θέματα GDPR και αντίγραφο σύμβασης ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμβασης. 

2. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης 

(θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη): 

α. ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021 

β. περί μη επιβολής της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 74, του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 4782/2021 
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα δηλώνεται ότι : «δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016» 

3.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η 

υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο. 

 Σημειώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς δύνανται να προσκομίζουν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους 

του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την 

υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του 

ν.4412/2016. 

4.  Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου) 

5.  Ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου) 

6.  Οικονομική Προσφορά αρμοδίως υπογεγραμμένη. Επισημαίνεται ότι η Οικονομική Προσφορά αφορά 

το συνολικό ποσό για την Παροχή των Υπηρεσιών της παραγράφου 1 της παρούσας, για δύο (2) έτη  

μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κριτήριο Ανάδειξης του Ανάδοχου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

χαμηλότερης τιμής. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 28 /09/2022 και ώρα 14:00 στα 

γραφεία του Ο.Λ.Λ ΑΕ. 

 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Λ. Α.Ε.  

6. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 

τούτο ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, πριν από τη λήξη της, για επιπλέον διάστημα 60 ημερών κατ’ 

ανώτατο όριο. 

Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα δεν λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται 

από την επιτροπή του διαγωνισμού. 

Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται την αποδοχή των συνθηκών εκτέλεσης και της φύσης του έργου 

και των όρων της παρούσας σύμβασης. 

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ .  

7. ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ, βάσει του τιμολογίου του αναδόχου, με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 

πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Από την πληρωμή παρακρατούνται οι ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας 

του τιμολογίου. 
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Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους 

γενικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα κα Δανά Μαρία Τηλ. (+30) 2292027711  

 

Για τον Ο.Λ.Λ ΑΕ 

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος 

Βακόνδιος Γεώργιος 
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