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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (GDPR)»  

 

 

Αριθμός Πρόσκλησης 06/2018 

Ημερομηνία Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 17/9/2018 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στην Ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΝ: 6/9/2018 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

2. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».  

3. Το καταστατικό της ΑΜΚΕ ΔΕΠΑΝ – ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ όπως αυτό έχει δημοσιευτεί στο 
υπηρεσία  ΓΕΜΗ με αρ 136627903000. 

4. Την διαπιστωμένη ανάγκη των Δήμων μελών της ΔΕΠΑΝ αλλά και των υπόλοιπων Δήμων 
της χώρας για:  

α) Την εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR).  

β) Την διερεύνηση της αγοράς για την ύπαρξη ή όχι της (των) κατάλληλης (λων) τεχνικής 
(κων) λύσης (εων) και εφαρμοστέας αποτελεσματικής μεθοδολογίας,  η οποία να είναι 
μια ολοκληρωμένη λύση από την αρχή μέχρι το τέλος (End-to-End διαδικασία) 
καλύπτοντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια από την διαπίστωση των πραγματικών αναγκών, 
έως την παραγωγή των απαραίτητων εργαλείων για την κάλυψη των ενεργειών και 
δράσεων που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα.  

5. Την παρ 4.2, του καταστατικού της ΔΕΠΑΝ όπου αναφέρεται ότι σκοπός της είναι μεταξύ 
άλλων  «η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή 
καινοτόμων προγραμμάτων και πολιτικών». 

6. Το άρθρο 5 του καταστατικού της ΔΕΠΑΝ όπου αναφέρεται ότι ως μέσα  επίτευξης του 
σκοπού της είναι να α) «αναπτύσσει τη μεθοδολογία για την κατασκευή σχεδίων δράσης 
για την Ανάπτυξη των Μελών της και να τα υποβοηθά στην εκτέλεση των αντίστοιχων 
δράσεων (σημείο 5.3)» β) «διεξάγει έρευνες ή μελέτες που ενδιαφέρουν ή ανατίθενται από 
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ΟΤΑ …… (σημείο 5.7)»  γ) «προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, ανταλλαγή και διάδοση 
πληροφοριών με όλα τα δυνατά μέσα…….. (σημείο 5.8)»   

7. Την υπ. αριθμ. 03/28-07-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝ για τη 
διενέργεια από την ΔΕΠΑΝ Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Διερεύνηση και Αξιολόγηση 
Υπαρχόντων Λύσεων Παροχής Υπηρεσιών εναρμόνισης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
2016/679 (GDPR) και ορισμού του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΠΑΝ να αξιολογήσει τους 
φακέλους εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να εισηγηθεί σχετικά στο ΔΣ. 

8. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει στόχο να διερευνήσει, 
αξιολογήσει και ιεραρχήσει υπάρχουσες στην αγορά λύσεις παροχής υπηρεσιών 
εναρμόνισης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR), με σκοπό την υιοθέτηση της 
βέλτιστης Λύσης – Μεθοδολογίας την οποία και θα προτείνει για εφαρμογή στο σύνολο των 
μελών της αλλά και Φορέων και Επιχειρήσεων της χώρας της χώρας. 

9. Την ανάγκη του ΔΕΠΑΝ να εξασφαλίσει εξειδικευμένη νομική υποστήριξη για τις υπηρεσίες του 
Δικτύου κατά τη διαδικασία της Παροχής Υπηρεσιών εναρμόνισης με τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 2016/679 (GDPR) στα Μέλη του αλλά και τρίτους. 

 

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝ  

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους έχοντας το δικαίωμα υποβολής προτάσεων με βάση τα αναφερόμενα παρακάτω στην   
παρ 2 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) και 4 (ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ), όπως 
υποβάλλουν:  

α) τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται παρακάτω στην παρ 3 
(ΦΑΚΕΛΟΣ Α) και  

β) τον φάκελο με την μεθοδολογία και την τεχνική λύση για την κάλυψη του 
αντικειμένου όπως αυτό προσδιορίζεται και περιγράφεται στην παρ. 1 παρακάτω 
(ΦΑΚΕΛΟΣ Β).  

Η υποβολή των φακέλων Α και Β μαζί με την αντίστοιχη ΑΙΤΗΣΗ υποβάλλεται στη γραμματεία 
της ΔΕΠΑΝ (Αλωπεκής 47 Αθήνα, τηλ 210 7297272) έως και τις 17/9/2018 τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Η αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων θα γίνει με την διαδικασία που 
περιγράφεται στην παρ 5 (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ). 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1.1 Προοίμιο 

Ο Κανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρύτερα γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για 
την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR), ψηφίστηκε στις 27 
Απριλίου 2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τις 25 Μαΐου 2018. 
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Πρόκειται για ένα νέο, ενιαίο και άμεσα εφαρμόσιμο νομικό πλαίσιο, το οποίο ενισχύει τα 
δικαιώματα των Ατόμων, αυξάνει, ποσοτικά και ποιοτικά, τις υποχρεώσεις των υπεύθυνων και 
εκτελούντων την επεξεργασία και γενικώς ενισχύει σημαντικά την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων των πολιτών της ΕΕ. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται από τον Κανονισμό του GDPR (Άρθρο 4), προσωπικά 
δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό 
πρόσωπο. Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να 
εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας. 
Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των 
δεδομένων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, προσωπικών δεδομένων είναι: 

 στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, 
οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση IP κ.ά.), 

 φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά 
κ.ά.), 

 οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά κ.ά.), 

 ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες κ.ά.. 

Τα προσωπικά δεδομένα «Ειδικών Κατηγοριών», τα οποία αναφέρονται στον Κανονισμό 
(Άρθρα 9 & 10), αποτελούν στην πράξη τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία 
αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική προέλευση του ατόμου, στα πολιτικά του φρονήματα, στις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, στην υγεία του, στην κοινωνική του πρόνοια, στην ερωτική του ζωή, στις ποινικές 
διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις 
προσώπων.  

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων αφορά άμεσα ή έμμεσα, λιγότερο ή 
περισσότερο, το Σύνολο των Πολιτών, των Επιχειρήσεων αλλά και των Φορέων/Υπηρεσιών του 
Δημοσίου. 

Ο GDPR εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, 
τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 

Η επεξεργασία αυτή μπορεί να γίνεται από Ιδιώτη, Εταιρεία, Ιδιωτικό Οργανισμό ή Δημόσιες αρχές 
και Φορείς του Δημοσίου Τομέα. 

 

1.2 Απαιτήσεις της προτεινόμενης  λύσης 

1.2.1. Η λύση πρέπει να είναι μια άμεσα εφαρμοστέα αποτελεσματική μεθοδολογία,  η οποία 
ως διαδικασία να καλύπτει όλα τα ενδιάμεσα στάδια από την διαπίστωση των πραγματικών 
αναγκών, έως την παραγωγή των απαραίτητων εργαλείων για την κάλυψη των ενεργειών και 
δράσεων που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, αλλά και την εκπαίδευση όλων των 
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εμπλεκόμενων. Απαιτείται δηλαδή μια ολοκληρωμένη λύση από την αρχή μέχρι το τέλος (End-
to-End διαδικασία).  

1.2.2. Στο τεχνικό επίπεδο της προτεινόμενης μεθοδολογίας κύριο ζητούμενο, είναι η 
αποτύπωση, καταγραφή  και τεκμηρίωση των υποδομών, εξοπλισμού και εφαρμογών του/της 
Φορέα/Επιχείρησης που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση, επεξεργασία και αποθήκευση 
των προσωπικών δεδομένων. 

Μέσω της αποτύπωσης αυτής θα εντοπιστούν και κατάλληλες ενέργειες στις οποίες πρέπει να 
προβεί ο/η Φορέας/Επιχείρηση για την προμήθεια εξοπλισμού, εφαρμογών και υπηρεσιών 
προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνιση του/της με το  GDPR. 

Το παραδοτέο αυτό θα μπορεί να ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

1.2.3. Η ακολουθητέα μεθοδολογία για την εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
2016/679 (GDPR) θα πρέπει να δίνει απαντήσεις τουλάχιστον στα παρακάτω:  

1. Αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου συμμόρφωσης, ως προς τη διαχείριση των 
προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR και του ευρύτερου 
κανονιστικού πλαισίου. 

2. Δημιουργία Data Flow Maps που περιέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα 
οδηγήσουν στον εντοπισμό αποκλίσεων και τα οποία καλύπτουν την απαίτηση του 
Κανονισμού GDPR για τα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας. 

3. Σύνταξη Compliance Plan, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, 
προτεραιοποιημένες, κατηγοριοποιημένες και συμφωνημένες με τα στελέχη του 
Φορέα, ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση με τον GDPR με τον πλέον έξυπνο και 
οικονομικό τρόπο. 

4. Εκπόνηση Privacy Impact Assessment (Μελέτη Εκτίμησης Αντίκτυπου), που καλύπτει τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού GDPR, της σχετικής οδηγίας του WP 29, του ISO 29134 και 
των οδηγιών της αγγλικής και της γαλλικής DPA. 

5. Νομική Κάλυψη του/της Φορέα/Επιχείρησης στο πλαίσιο του data flow mapping και 
του compliance plan, ώστε να διερευνηθούν αναλυτικότερα, οι δυνητικές επιλογές 
εφαρμογής των κανόνων του GDPR στο πλαίσιο των κρίσιμων εργασιών, με στόχο την 
κανονιστική συμμόρφωση για τις εργασίες αυτές. 

6. Ανάπτυξη Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας Δεδομένων, που καλύπτουν τις 
απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013 καθώς επίσης και Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων που καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου BS 10012:2017. 

7. Ανάπτυξη Πολιτικών Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων με την εκπόνηση μελέτης 
για την υιοθέτηση Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υπηρεσιών ΤΠΕ ώστε να επιτευχτεί η 
προστασία των κύριων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο/η 
Φορέας/Επιχείρηση.  

8. Ανάπτυξη Εγχειρίδιου Λειτουργίας ο οποίος θα αποτελεί σημείο αναφοράς για τα 
στελέχη και το προσωπικό του/της Φορέα/Επιχείρησης ώστε να επιτευχτεί η προστασία 
των κύριων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο Φορέας.  
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9. Υποστήριξη στον ρόλο του DPO με στελέχη που διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα 
και την «εμπειρογνωσία» όπως προβλέπει ο Κανονισμός. 

10. Πρόγραμμα Σεμιναρίου για την Εκπαίδευση επί της εφαρμογής των νέων διαδικασιών, 
των στελεχών που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου η οποία έχει την ευθύνη για την 
Εναρμόνιση με το Κανονισμό GDPR. 

11. Πρόγραμμα Σεμιναρίου για την Εκπαίδευση όλου του συνόλου του προσωπικού 
του/της Φορέα/Επιχείρησης με στόχο την Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση του για τον 
Κανονισμό GDPR.  

12. Πρόγραμμα σεμιναρίου DPO για την Επιμόρφωση, Εξειδίκευση & Πιστοποίηση 
Στελέχους για το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / Data 
Protection Officer (DPO). 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

i. κράτος-μέλος της Ένωσης, 

ii. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

iii. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 

iv. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. 

2.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία 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: 

2.4.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
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i. 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 11.11.2008 σ.42), 

ii. 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) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

iii. 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), 

iv. 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, 

v. 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 26ης Οκτωβρίου 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), 

vi. 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. 

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 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (i) έως (vi) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν 
έχει καθοριστεί στην αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) 
έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.4.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

i. 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 

ii. 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. 

ή/και 

iii. η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) 
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) 
πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 
ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ. 
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3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 στις οποίες θα αναγράφονται τα στοιχεία της 
Πρόσκλησης και στις οποίες ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: 

 δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του από τους αναφερόμενους στο 
άρθρο 43 του ΠΔ 60/2007. Η υπεύθυνη δήλωση γίνετε: 

- Για Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους ομόρρυθμους εταίρους και τους διαχειριστές 

- Για Α.Ε από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

- Για Ε.Π.Ε. από τους διαχειριστές 

 Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς 
κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις 

 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά 
του (τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας 
εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους)  

 δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 
της Πρόσκλησης ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα 

 δεν έχει κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή 
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 

 δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του από την οποία να προκύπτει 
αποκλεισμός του από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα 

3.2 Τα δικαιολογητικά σύστασης των Νομικών Προσώπων, και συγκεκριμένα : 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε. : 

- ΦΕΚ σύστασης, 

- Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες 
οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού (εφόσον υπάρχει), από το οποίο να προκύπτει και η κάλυψη του 
Δικαιώματος Συμμετοχής ως προς τη δραστηριότητά τους 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε. : 

- Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά 

Σε περίπτωση Ένωσης υποβάλλονται τα δικαιολογητικά για κάθε μέλος χωριστά. 

3.3 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν βρίσκονται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.4, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 
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τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 'Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986, στο οποίο θα δηλώνεται ρητά η μη συνδρομή στο πρόσωπο του υποψήφιου λόγου 
αποκλεισμού από την Πρόσκληση εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 2.4 της Πρόσκλησης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης, το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.4 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού 
φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Στην περίπτωση 
υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

3.4 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.4 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα: α) για την παράγραφο 2.4.1 
απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 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, β) 
για την παράγραφο 2.4.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας. 

 

4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

4.1 Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις 
παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: 

1. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα 
και τεχνογνωσία σε έργα παροχής υπηρεσιών για την εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 2016/679 (GDPR). Συγκεκριμένα απαιτείται, κατά το διάστημα της 
προηγούμενης τριετίας από την ημερομηνία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, να έχει 
υλοποιήσει επιτυχώς πέντε (5) τουλάχιστον αντίστοιχα Έργα σε φορείς του δημοσίου ή 
του ιδιωτικού τομέα, εκ των οποίων ένα (1) τουλάχιστον Έργο να έχει υλοποιηθεί σε 
Φορέα του Δημοσίου. 

2. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα 
και τεχνογνωσία σε έργα παροχής υπηρεσιών για την εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 2016/679 (GDPR) σε Φορέα που διαχειρίζεται Ευαίσθητα Προσωπικά 
Δεδομένα. Συγκεκριμένα απαιτείται, κατά το διάστημα της προηγούμενης τριετίας από 
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την ημερομηνία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, να έχει υλοποιήσει επιτυχώς ένα (1) 
τουλάχιστον αντίστοιχο Έργο σε Φορέα που διαχειρίζεται Ευαίσθητα Προσωπικά 
Δεδομένα. 

3. Να διαθέτει εμπειρία, εντοπισμού και κάλυψης αναγκών στην ασφάλεια δεδομένων. 

Ο υποψήφιος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την πρότασή του, (εντός του Φακέλου Α), ως στοιχείο τεκμηρίωσης 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια Αρχή εφόσον 
πρόκειται για Δημόσιο Φορέα ή Βεβαίωση Παραλαβής εφόσον πρόκειται για Επιχείρηση . 

4. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή, μέσα και επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε 
να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του αντικειμένου του Έργου. Ο υποψήφιος 
οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με 
την πρότασή του, (εντός του Φακέλου Α), αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι 
χαρακτηριστικών του υποψήφιου: 

- επιχειρηματική δομή 

- οργανωτική δομή 

- τομείς δραστηριότητας 

- προϊόντα και υπηρεσίες 

- εγκαταστάσεις και υποδομές 

- πιστοποιήσεις συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001 ή ισοδύναμο), 
ασφάλειας πληροφοριών (ISO 27001 ή ισοδύναμο) και επιχειρησιακής συνέχειας 
(ISO 22301 ή ισοδύναμο) 

5. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε 
πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, 
επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα απαιτείται κατ΄ ελάχιστον να 
συνδυάζουν: 

- Την εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εναρμόνισης με τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 2016/679 (GDPR). 

- Την εμπειρία στην παροχή Νομικών υπηρεσιών εναρμόνισης με τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 2016/679 (GDPR). 

- Εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία συστημάτων Ασφάλειας 
Προσωπικών Δεδομένων. 

Όλα τα άτομα της ομάδας έργου θα πρέπει να έχουν τριετή (3) τουλάχιστον αντίστοιχη 
εμπειρία με τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω 
προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του 
Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
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- Πίνακα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έργου. 

- Σε περίπτωση Υπεργολάβου του υποψήφιου Αναδόχου, Πίνακα των υπαλλήλων 
του υπεργολάβου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου. 

- Πίνακα των εξωτερικών Συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που 
συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου συνοδευόμενο από Δηλώσεις συνεργασίας των 
εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. 

- Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου από τα 
οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή 
διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του 
σχετικά τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που 
προτείνετε να συμμετέχει στην ομάδα Έργου. 

4.2 Διευκρινίσεις: 

 Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο διευκρινίσεις επί των 
ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή 
αποκλεισμού εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 

 Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και 
κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να 
υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία  

- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως 
συνολικά να καλύπτονται όλες.  

 Επιτρέπεται η κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής, από τρίτους, σύμφωνα με το 
άρθρο 46 (παράγραφος 3) του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η 
προσκόμιση – εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – της σχετικής έγγραφης 
δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του 
υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 

 Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΔΕΠΑΝ. Σε πρώτη 
φάση θα αξιολογηθεί ο φάκελος Α για τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών 
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συμμετοχής και η τήρηση των ελαχίστων προϋποθέσεων. Η αξιολόγηση του φακέλου Α θα 
αποτυπωθεί σε αντίστοιχο πρακτικό (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Α).  Στη συνέχεια θα αξιολογηθεί το 
περιεχόμενο του φακέλου Β. Το περιεχόμενο του φακέλου Β πρέπει κατ’ ελάχιστον να 
περιλαμβάνει: 

- Ένα περιγραφικό διαπιστωτικό κείμενο της υπάρχουσας κατάστασης των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων/Επιχειρήσεων στην 
εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (GDPR). Στο κείμενο αυτό πρέπει να 
καταγράφεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και κυρίως να αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητα της ακολουθητέας διαδικασίας.   

- Περιγραφή προτεινόμενης μεθοδολογίας (λύσης) - Χαρακτηριστικά με βάση τις 
απαιτήσεις της παρ 1.2 

- Οφέλη 

- Αποτελέσματα - Παραδοτέα 

- Υποστηρικτική Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Διαχείρισης στην υποστήριξη του DPO. 

Τρία  είναι τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης που διατρέχουν όλες τις ενότητες του φακέλου Β:  

Το 1ο  κριτήριο είναι κατά πόσο η προτεινόμενη λύση είναι μια ολοκληρωμένη λύση από την 
αρχή μέχρι το τέλος (End-to-End διαδικασία) καλύπτοντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια από την 
διαπίστωση των πραγματικών αναγκών, έως την παραγωγή των απαραίτητων εργαλείων για 
την κάλυψη των ενεργειών και δράσεων που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. 

Το 2ο κριτήριο είναι ο βαθμός αυτοματοποίησης της μεθοδολογίας αυτής με την χρήση 
σύγχρονων τεχνολογιών αποτύπωσης και την υποστήριξη από κατάλληλο πληροφοριακό 
σύστημα, ώστε να τεκμηριώνεται άμεσα η οποιαδήποτε αμφισβήτηση εκ μέρους οπουδήποτε 
ενδιαφερομένου και επιπλέον να μειωθεί στο απολύτως αναγκαίο η απαιτούμενη εργασία από 
τις υπηρεσίες του/της Φορέα/Επιχείρησης.   

Το 3ο κριτήριο είναι η υπαρκτότητα της προτεινόμενης λύσης και η πραγματική απόδειξη 
επίτευξης των αποτελεσμάτων που προβλέπει, με την αναλυτική παρουσίασή  της ενώπιον της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του ΔΕΠΑΝ με βάση συγκεκριμένους  Φορείς/Επιχειρήσεις στους 
οποίους η υποψήφια εταιρεία έχει εφαρμόσει τη προτεινόμενη μεθοδολογία. Η αξιολόγηση 
του φακέλου Β θα αποτυπωθεί σε σχετικό πρακτικό (ΠΡΑΚΤΙΚΟ Β).  

Τα δύο πρακτικά Α και Β μαζί με την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΔΕΠΑΝ, 
υποβάλλονται στον γενικό διευθυντή για ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΠΑΝ 
και την λήψη των σχετικών αποφάσεων.  

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα εναρμόνισης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
2016/679 (GDPR), όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. 1 της παρούσας (Αντικείμενο του 
Έργου), η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των 80,00 € / ανά ώρα απασχόλησης, 
πλέον ΦΠΑ 24%. 
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Ο προσφέρων οφείλει να δεσμευτεί με την πρόταση του, για την προσφορά του, με έναν 
ελάχιστο αριθμό ωρών απασχόλησης ανάλογα με τον Φορέα/Επιχείρηση.  

Σε κάθε περίπτωση, για τους Πελάτες του ΔΕΠΑΝ, θα εκδίδεται από το ΔΕΠΑΝ στην αρχή μια 
εντολή παροχής Νομικών Συμβουλών ξεχωριστά για κάθε έναν από αυτούς στην οποία ο 
Ανάδοχος θα προσφέρει των απαιτούμενο αριθμό ωρών απασχόλησης.  

Η εντολή αυτή θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Σύμβασης του ΔΕΠΑΝ με τον Ανάδοχο 
και θα αποτελεί επί της ουσίας το οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης. 

Για την είσπραξη της αμοιβής, θα εκδίδεται από τον Ανάδοχο το σχετικό Τιμολόγιο Παροχής 
Υπηρεσιών. 

 

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης με τον Ανάδοχο ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία 
υπογραφής της. 

 

8. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η ΔΕΠΑΝ, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί 
με την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 
4412/2016. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝ 

ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 


