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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ
(ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)

Σέρρες, 5 Μαΐου 2020
Αριθ. Πρωτ.: 496

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) θα προβεί σε παροχή
υπηρεσιών προς το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για τη
διαδικασία συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).
Έχοντας λάβει υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.)
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
 Την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.)
 Την υπ' αριθ.: 35130/739/9.8.2010 (ΦΕΚ 1291 Β' 11.8.2010) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών
 Την υπ' αριθμ. 4/2020 Μελέτη με αριθμ. Πρωτ.: 464/23-4-2020 (ΑΔΑ: Ψ58ΙΟΛ28-Δ0Ε)
 Την υπ' αριθμ. 57/2020 (ΑΔΑ: Ω84ΔΟΛ28-ΠΞΕ) απόφαση Δ.Σ. της Κοινωφελούς
Επιχείρησης.
 Την εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α. 02.15.6116 “Αμοιβές Συμβουλευτικής”.
 Την ανάγκη της Επιχείρησης για την Παροχής υπηρεσιών προς το Δημοτικό Περιφερειακό
Θέατρο Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για τη διαδικασία συμμόρφωσης στο Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016). Ο προϋπολογισμός της δαπάνης
ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 3.720,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..
Συγκεκριμένα προβλέπεται η εκτέλεση των παρακάτω υπηρεσιών:
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο εργασίας
Το πρωτογενές αίτημα αφορά την ανάθεση σε Ανάδοχο της διαδικασίας συμμόρφωσης του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών στο «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων» (ΓΚΠΔ-GDPR), (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΠΛΑΝΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Φάση 1η
•

Παρουσίαση Πλάνου Υλοποίησης του έργου, στο οποίο θα αποτυπώνεται λεπτομερώς η
ομάδα εργασίας του Αναδόχου, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, οι επιμέρους
φάσεις, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα παραδοτέα που θα προκύψουν από κάθε
φάση. Θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τις πρώτες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, τη
σύνταξη δεσμευτικής δήλωσης της Διοίκησης, τη λήψη απόφασης για την εφαρμογή της
συμμόρφωσης κλπ.

Παραδοτέα:
 Π1. Πλάνο Υλοποίησης του έργου
Φάση 2η
 Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα.
Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των προσωπικών δεδομένων (απλά, ευαίσθητα, ειδικού σκοπού
κλπ) που κατέχει και επεξεργάζεται το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, ανά οργανική μονάδα (Διεύθυνση και Τμήμα) (Personal Data Register). Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει μέσω της διεξαγωγής συνεντεύξεων
από στελέχη του Αναδόχου, σε στελέχη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ και συμπλήρωσης κατάλληλων
ερωτηματολογίων κλπ.
Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα
αξιολογηθούν οι υφιστάμενες πρακτικές, των γραπτών πολιτικών και διαδικασιών, των
πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών και κάθε στοιχείου που επηρεάζει την
προστασία προσωπικών δεδομένων ανά οργανική μονάδα (Διεύθυνση και Τμήμα). Θα
αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση ως προς την ασφάλεια των πληροφοριών και την
επιχειρησιακή συνέχεια που αποτελούν συστατικά της προστασίας των δεδομένων.
Η ανωτέρω αξιολόγηση θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
 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 κ.λπ.
 Αξιολόγηση δυνατότητας ικανοποίησης των δικαιωμάτων των φυσικών
προσώπων
 Αξιολόγηση του επιπέδου ασφαλείας και επιχειρησιακής συνέχειας
 Αξιολόγηση της οργανωτικής δομής
 Αξιολόγηση της κουλτούρας και ευαισθητοποίησης στα θέματα προστασίας
προσωπικών δεδομένων
 Αξιολόγηση πληροφορικών συστημάτων και πολιτικών που επιβάλλονται από την
πληροφορική
 Αξιολόγηση μηχανισμών ελέγχου και διασφάλισης της συμμόρφωσης
 Αξιολόγηση σχετικών γραπτών πολιτικών και διαδικασιών

Παραδοτέα:
 Π2. Κατάλογος κατηγοριοποιημένων προσωπικών δεδομένων που κατέχει και
επεξεργάζεται το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, ανά οργανική μονάδα (Διεύθυνση και Τμήμα) (Personal Data
Register)
Φάση 3η
•
•
•

Δημιουργία Λεπτομερών Χαρτογραφημένων Αρχείων (Data Flow Maps)
Εύρεση κενών (Gap Analysis) ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Κανονισμού
Δημιουργία Σχεδίου Συμμόρφωσης (Compliance Plan)

Λεπτομερή δημιουργία Χαρτογραφημένων Αρχείων (Data Flow Maps), ανά οργανική μονάδα
(Διεύθυνση και Τμήμα), ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων, όπου θα απεικονίζονται όλες οι
πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών. Τα
λεπτομερή αρχεία θα καλύπτουν την απαίτηση του Κανονισμού για το Αρχείο Δραστηριοτήτων
Επεξεργασίας Δεδομένων και θα περιέχουν όλες τις επιπλέον απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να
απεικονίζεται πλήρως η τρέχουσα κατάσταση ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων και
να εντοπίζονται κενά ως προς τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου.
Ανάλυση των κενών ( Gap Analysis) ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Κανονισμού,
κατηγοριοποιημένα ανά θεματική περιοχή και κρισιμότητα.
Για κάθε κενό που εντοπίζεται, θα καθορίζονται οι απαραίτητες ενέργειες αντιμετώπισης και θα
δημιουργηθεί ένα λεπτομερές, προτεραιοποιημένο και ολοκληρωμένο Σχέδιο Συμμόρφωσης
(Compliance Plan and Road Map).
Πραγματοποίηση ελέγχου σε όλες τις εμπλεκόμενες εφαρμογές λογισμικού, σε όλα τα
αποθηκευτικά μέσα (ψηφιακά, έντυπα, ηχητικά κλπ), τις ιστοσελίδες του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕυ κλπ και θα
προταθούν με σαφήνεια οι απαιτούμενες αλλαγές και τροποποιήσεις βάσει του νέου
Κανονισμού. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει το σύνολο των συλλεγόμενων προσωπικών
δεδομένων, της νομικής βάσης πάνω στην οποία στηρίζεται η συλλογή, της παρεχόμενης
συναίνεσης από τον εκάστοτε συμβαλλόμενο, των παρεχόμενων πληροφοριών κ.λπ.
Πραγματοποίηση αξιολόγησης όλων των πρακτικών που σχετίζονται με την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων και θα δοθούν συγκεκριμένες και λεπτομερείς προτάσεις για δράσεις
συμμόρφωσης με τον νέο Κανονισμό. Όλες οι προτεινόμενες ενέργειες συμμόρφωσης θα
καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προσωπικών δεδομένων (δηλ. συλλογή, καταγραφή,
τροποποίηση/ενημέρωση, αποθήκευση, μεταφορά, διαγραφή/καταστροφή κ.λπ.) και θα έχουν
συμφωνηθεί με την ομάδα έργου και τους επιχειρησιακούς ιδιοκτήτες των δεδομένων του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ πριν την παράδοση του πλάνου συμμόρφωσης.
Παραδοτέα:
 Π3. Λεπτομερή Χαρτογραφημένα Αρχεία (Data Flow Maps)
 Π4. Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας Δεδομένων
 Π5. Λίστα κενών ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του
Κανονισμού
 Π6. Σχέδιο Συμμόρφωσης (Compliance Plan and Road Map)

Φάση 4η
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκτίμηση Αντικτύπου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Impact Assessment)
Ανάλυση Επικινδυνότητας Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Risk
Assessment)
Δημιουργία Εγχειριδίου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Συγγραφή πολιτικής ασφαλείας
Έλεγχος και εφαρμογή μηχανισμού παραβιάσεων
Έλεγχος των συμβάσεων του οργανισμού εσωτερικά και με τρίτους
Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης συμβάντων
Κατάρτιση Σχεδίου Αναγγελίας Διαρροής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σύνταξη Μελέτης Ανάλυσης Επικινδυνότητας Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Risk
Assessment). Οι ανωτέρω αναλύσεις επικινδυνότητας και εκτίμησης επιπτώσεων θα είναι
συμβατές μεταξύ τους και δεν θα περιέχουν αλληλεπικαλύψεις, κενά ή αλληλοσυγκρουόμενες
πληροφορίες.
Σύνταξη Εγχειρίδιου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις
απαραίτητες Πολιτικές και Διαδικασίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ασφάλειας
Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας, έντυπα και ότι άλλο είναι απαραίτητο. Το Εγχειρίδιο
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του Κανονισμού
και θα λαμβάνει υπόψη τα προτεινόμενα μέτρα του πλάνου συμμόρφωσης.
Η πολιτική Ασφαλείας (Security policy) που θα συνταχθεί θα αποτελεί έγγραφο του υπεύθυνου
επεξεργασίας στο οποίο θα περιγράφονται οι στόχοι της ασφάλειας και οι αντίστοιχες
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται.
Έλεγχος υφιστάμενου ή εφαρμογή νέου μηχανισμού εντοπισμού παραβιάσεων (security
Breaches) ή απλών περιστατικών ασφαλείας (security incident) με αυτόματη καταγραφή (Security
log).
Έλεγχος των υπαρχουσών συμβάσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Το σχέδιο διαχείρισης συμβάντων είναι το έγγραφο που αναφέρεται στις διαδικασίες που θα
ακολουθηθούν σε περίπτωση παραβίασης ασφαλείας.
Τέλος, θα γίνει κατάρτιση σχεδίου ώστε να είναι δυνατή η αναγγελία της διαρροής εντός 72
ωρών, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό.
Παραδοτέα:
 Π7. Μελέτη Ανάλυσης Επικινδυνότητας Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security
Risk Assessment)
 Π8. Εγχειρίδιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data Protection Policies and
Procedures)
 Π9. Κείμενο πολιτικής ασφάλειας
 Π10. Αναφορά ελέγχου εντοπισμού παραβιάσεων ή απλών περιστατικών ασφαλείας
 Π11. Πλήρες κείμενο διαχείρισης συμβάντων
 Π12. Σχέδιο Αναγγελίας Διαρροής
Φάση 5η
•
•

Εκπαίδευση εργαζομένων, σε θέματα που αφορούν την τήρηση των προϋποθέσεων του
κανονισμού. Δημιουργία κουλτούρας προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Επαναξιολόγηση (Compliance Audit)

•

Παρουσίαση του έργου στην Διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη του Φορέα.

Με την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών γίνεται επαναξιολόγηση του επιπέδου
συμμόρφωσης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών και των νομικών του προσώπων μέσω των επιθεωρήσεων
ετοιμότητας.
Εκπαίδευση των εργαζομένων και πραγματοποίηση τελικής συνάντησης του Αναδόχου με τη
Διοίκηση και τα ανώτερα στελέχη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών κατά την οποία θα γίνει αναλυτική
παρουσίαση των εργασιών που έγιναν. Θα παρουσιαστούν τα παραδοτέα και θα δοθούν τελικές
οδηγίες.
Παραδοτέα:
 Π13. Πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά οργανωτική μονάδα με ορισμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα υλικό και παρουσιολόγιο. Αποτελεί τμήμα της απαραίτητης για την
συμμόρφωση τεκμηρίωσης
Σύνολο Παραδοτέων


Π1. Πλάνο Υλοποίησης του έργου.



Π2. Κατάλογος κατηγοριοποιημένων προσωπικών δεδομένων που κατέχει και
επεξεργάζεται το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, ανά οργανική μονάδα (Διεύθυνση και Τμήμα) (Personal
Data Register).



Π3. Λεπτομερή Χαρτογραφημένα Αρχεία (Data Flow Maps).



Π4. Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας Δεδομένων.



Π5. Λίστα κενών ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του
Κανονισμού.



Π6. Σχέδιο Συμμόρφωσης (Compliance Plan and Road Map).



Π7. Μελέτη Ανάλυσης Επικινδυνότητας Ασφάλειας Πληροφοριών (Information
Security Risk Assessment).



Π8. Εγχειρίδιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Personal Data Protection
Policies and Procedures).



Π9. Κείμενο πολιτικής ασφάλειας.



Π10. Αναφορά ελέγχου εντοπισμού παραβιάσεων ή απλών περιστατικών ασφαλείας.



Π11. Πλήρες κείμενο διαχείρισης συμβάντων.



Π12. Σχέδιο Αναγγελίας Διαρροής.



Π13. Πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά οργανωτική μονάδα με ορισμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα υλικό και παρουσιολόγιο. Αποτελεί τμήμα της απαραίτητης για την
συμμόρφωση τεκμηρίωσης.

Άρθρο 2ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

1.Η Τεχνική έκθεση
2.Η Συγγραφή των Υποχρεώσεων
3.Η Οικονομική Προσφορά
Άρθρο 3ο : Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει τα επιμέρους
παραδοτέα, σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της τεχνικής έκθεσης ή στο τέλος της
σύμβασης. Σε περίπτωση ανάγκης περαιτέρω παράτασης, αυτή δύναται να χορηγηθεί με
απόφαση του Συμβουλίου με αιτιολόγηση και χωρίς τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου
(σχετ. άρθρο 217 του 4412/2016).
Άρθρο 4ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής
1)

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα δηλώνουν:

-

ότι αποδέχονται τους όρους της μελέτης και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη
με την Τεχνική έκθεση
ότι τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 (περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας)

-

την έδρα της επιχείρησης, και τη νομική μορφή της επιχείρησης

-

2)

Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων. Η Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί
σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας μελέτης.

3)

Κατάλογο των μελών της ομάδας έργου των υποψηφίων Αναδόχων και συνοπτικά
βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της. Η ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται
από τουλάχιστον τρία (3) μέλη, εκ των οποίων:
•

•

•

τα 2 μέλη (το ένα θα οριστεί υπεύθυνος έργου) θα πρέπει
o να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε θέματα Ασφάλειας
Πληροφοριακών Συστημάτων και Πληροφοριών
o να έχουν συμμετάσχει στην υλοποίηση τουλάχιστον 3 αντίστοιχων έργων και να
δοθούν οι σχετικές βεβαιώσεις.
o να συμμετέχουν στην υλοποίηση τουλάχιστον ενός αντίστοιχου έργου, σε
φορέα άνω των 500 ατόμων και να κατατεθεί η σχετική σύμβαση.
το 1 μέλος θα είναι νομικός με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με εξειδίκευση σε θέματα
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και αποδεδειγμένη νομική εμπειρία
τουλάχιστον 15 ετών σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για την
απόδειξη της απαίτησης να κατατεθούν οι τίτλοι σπουδών και οι βεβαιώσεις έργων
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
τουλάχιστον 1 μέλος της ομάδας θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις

και οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν ISO 27001 Auditor και ITIL Expert.
o Κατάθεση εν ισχύ πιστοποιητικού IS0-27001:2013, ή ισοδύναμου αυτού.
4) Αντίγραφο ποινικού μητρώου (πρωτότυπο). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
5) O αναδοχος να διαθέτει ISO 9001 ISO 27001 ISO 20000
6) Φορολογική ενημερότητα
7)

Ασφαλιστική ενημερότητα

8)

Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Άρθρο 5ο : Επιλογή Αναδόχου
Η σύμβαση θα συναφθεί με τον Ανάδοχο που θα προσφέρει τη συμφερότερη από οικονομικής
άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
Άρθρο 6ο : Συμφωνητικό Εχεμύθειας – Εμπιστευτικότητας του Αναδόχου
Με την έναρξη της υπηρεσίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό Εχεμύθειας
– Εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με το οποίο θα εγγυάται την εχεμύθεια των αποτελεσμάτων και
όσων δεδομένων συλλεχθούν κατά την υλοποίηση της εργασίας. Το Συμφωνητικό θα καλύπτει
όλα τα αποτελέσματα, καθώς και όλες τις πληροφορίες που θα πρέπει να ανακτηθούν κατά τη
διάρκεια του έργου. Σύμφωνα με αυτό ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την ευθύνη για τη
διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των εμπλεκόμενων συμβούλων, μηχανικών και τεχνικών,
όσον αφορά τη μη διαρροή πληροφοριών του είδους, του βαθμού διεκπεραίωσης του έργου
καθώς και τις λεπτομέρειες αυτού.
Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:
1. Άρτια εργασία σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, της τεχνικής, και του
επαγγέλματος
2. Αναπροσαρμογή των περιεχομένων της εργασίας ανάλογα με τις παρατηρήσεις της
επιβλέπουσας υπηρεσίας
3. Αναλυτικές προτάσεις με τεκμηρίωση
4. Παράδοση της υπηρεσίας εμπρόθεσμα
5. Οι υπηρεσίες θα υλοποιούνται εξ ολοκλήρου από τον Ανάδοχο και το εξειδικευμένο
του προσωπικό ή εξωτερικούς συνεργάτες. Την πληρωμή του προσωπικού (αποδοχές,
εισφορές, κλπ.) αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Ανάδοχος

Άρθρο 8ο : Παραλαβή παραδοτέων
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών – παραδοτέων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 219
του Ν. 4412/2016 από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική
έκθεση. Λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος, όποια διευκρίνηση ενδεχομένως δεν αναφέρεται
στην παρούσα μελέτη, και αφορά τα παραδοτέα, θα εγγραφεί στους όρους της σύμβασης
Άρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή των 3.720,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., θα γίνεται τμηματικά με την πρόοδο
των εργασιών, μετά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης και την παράδοση και παραλαβή του
συνόλου των παραδοτέων της.
Το ποσό πληρωμής θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα, σύμφωνα με την έκπτωση που θα δώσει ο
Ανάδοχος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.
Η καταβολή θα γίνει κατόπιν εκδόσεως βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία,
εκδόσεως του σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου και πρακτικού παραλαβής από
την αρμόδια επιτροπή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και
αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η
αμοιβή καταβάλλεται όπως αναφέρεται παραπάνω, με πιστοποιήσεις της επιβλέπουσας
υπηρεσίας και εξοφλείται μετά την παράδοση.
Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται.
Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων ή τρίτων που ισχύουν
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η αναθέτουσα αρχή βαρύνεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Άρθρο 11ο : Τόπος
Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες από την έδρα του. Οι συναντήσεις, οι συνεντεύξεις και η
συμπλήρωση ερωτηματολογίων θα γίνεται σε χώρους που θα υποδεικνύει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών.
Άρθρο 12ο : Επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει από την εφαρμογή της σύμβασης αυτής και στις περιπτώσεις
που δεν θα μπορεί να διευθετηθεί μεταξύ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και του ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ θα
υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Σερρών.

Άρθρο 13ο : Έκπτωση Αναδόχου
Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση ή
προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας, καλείται με ειδική πρόσκληση να
συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως
μικρότερη των δέκα ημερών. Εάν ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω
ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

Η υποβολή προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2020 Μελέτη τεχνικών
προδιαγραφών.
ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Παροχή υπηρεσιών προς το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για τη διαδικασία συμμόρφωσης στο
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016)

ΚΩΔΙΚΟΣ 'Η ΚΩΔΙΚΟΙ
85312300-2
CPV
ΠΡ/ΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Παροχή υπηρεσιών προς το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
Σερρών (ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) για τη διαδικασία συμμόρφωσης στο
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016)
συνολικού προϋπολογισμού 3.720,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
Κ.Α.
02.15.6116 «Αμοιβές Συμβουλευτικής»
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Οι προσφορές θα κατατεθούν έως και την Τρίτη 12/05/2020 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της
ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών οδός Π. Κωστοπούλου 4, 3ος όροφος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗ Μ ΟΤΙ Κ Ο

Π Ε ΡΙ Φ Ε ΡΕ ΙΑΚ Ο

Θ ΕΑΤ ΡΟ

ΣΕΡΡΩΝ
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