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ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:    3640 / 03-03-2022                  
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για υποστήριξη υπεύθυνου 
προστασίας δεδομένων 

 
ΣΧΕΤ: 1. To με αρ. 8/2022 Πρωτογενές αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας (ΑΔΑΜ: 22REQ009906646) 

2. Η με αρ. 109/9.2.2022 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 19.800,00 ευρώ  (ΑΔΑ: 
686346ΨΧΕ3--454, ΑΔΑΜ: 22REQ010039832) 

3. To με αρ. πρωτ. Υ.Σ. 2ΝΥ/11.1.2022 με το οποίο η αρμόδια Υπηρεσία, ήτοι η Νομική Υπηρεσία, 
εισηγείται την αποστολή πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα 

Η Διεύθυνση Προμηθειών του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη 
τους Νόμους 3920/2011, 4412/2016, 4270/2014 ως ισχύουν, θα  προβεί στην απευθείας ανάθεση 
υπηρεσιών σύμφωνα με το θέμα / αντικείμενο που περιγράφεται στην παρούσα και τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος «Α» τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Πρόσκλησης: 

 

Αναθέτων Φορέας Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε. 

Αντικείμενο Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του υπεύθυνου 
προστασίας δεδομένων (DPO) έτους 2022 

CPV  85312320-8 – Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 

Προϋπολογισμός Χωρίς ΦΠΑ 19.800,00 ευρώ 

Φ.Π.Α.  4.752,00 ευρώ 

Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24.552,00 ευρώ 

Χρηματοδότηση Τακτικός Προϋπολογισμός - Κωδ. Λογιστ.:  61.00 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 109/9.2.2022 
ΑΔΑ: 686346ΨΧΕ3--454, ΑΔΑΜ: 22REQ00010039832 

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση, άρθρο 328 Ν.4412/2016 

Κριτήριο Κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

Κρατήσεις • 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
• 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 
του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 





της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.  
• Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε 
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 
Προσφορών 

11/03/2022 και ώρα 13:00 
Υπόψη Κεντρικής Γραμματείας 

Κατάθεση προσφοράς συνοδευόμενη από επιστολή 
κατάθεσης σε κλειστό φάκελο, στη Κεντρική Γραμματεία 
του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Μετσόβου 15, Αθήνα, Τ.Κ. 106 82, τηλ. 
210 8200999), αναγράφοντας «Υποβολή Προσφοράς» και 
το θέμα / αρ. πρωτ. της παρούσας Πρόσκλησης 

Κανόνες δημοσιότητας Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται: 

• Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr 

• Στον δικτυακό τόπο του Αναθέτοντος Φορέα  
www.oasa.gr 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές 
απαιτήσεις 

Ευσταθία Νάτσου, τηλέφωνο 210 8200874 
email: efin@oasa.gr  

 

• Η Προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από : 
 
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 / 1986 (άρθρο 8) του Νόμιμου Εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα, νομίμως υπογεγραμμένη, με την οποία να δηλώνει ότι: 

o έλαβε γνώση των όρων της πρόσκλησης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα 
o δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73, 

παρ. 1 του Ν. 4412/2016 
o δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας 
o δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση 
o δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 
o είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές & ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 

 
2. Πιστοποιητικό βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου για την απόδειξη 

της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα το οποίο πρέπει να είναι συναφές 
με αυτό των προς ανάθεση υπηρεσιών. 

          

• Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει με έγγραφο που θα του 
κοινοποιηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα τα έγγραφα νομιμοποίησης και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν.4412/2016 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 παρ.1 και 2 και 74.  

 

• Ο Ο.Α.Σ.Α διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως γι’ αυτόν να 
αναβάλει ή να επαναλάβει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ή να αποφασίσει τη ματαίωση της ανάθεσης.  
 

• Η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καλείται να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τα 
ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία. 





 
 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος 
 Αριστέα Α. Αντωνοπούλου 

                                                                                         
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
- Γρ. Διευθ. Συμβούλου 
- Δ/νση Προμηθειών 
- ΝΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: 
 

Η  ανάθεση αφορά υπηρεσίες υποστήριξης του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO) έως 
31.12.2022 για τα εξής: 

• Παροχή εξειδικευμένων υποστηρικτικών ενεργειών και συμβουλών για ζητήματα εφαρμογής 

της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

• Απαντήσεις επί ζητημάτων προστασίας δεδομένων που απασχολούν τον ΥΠΔ. 

• Συμμετοχή σε συναντήσεις αναφορικά με τα ανωτέρω κλπ. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Τυχόν παράσταση ενώπιον της ΑΠΔΠΧ, εφόσον απαιτηθεί. 

• Η εκπόνηση εκ νέου Πολιτικών, Μελετών Εκτίμησης Αντικτύπου, Κωδίκων αυτορρύθμισης και 

συμμόρφωσης (κλαδικών). 

• Το κόστος απόκτησης και εφαρμογής τεχνικών λύσεων και εργαλείων που τυχόν απαιτηθούν 

σε σχέση με την συμμόρφωση του ΟΑΣΑ. 

• Η διαχείριση ειδικών θεμάτων όπως η ασφάλεια και η προστασία τηλεπικοινωνιακών 

δεδομένων (e-Privacy, Cybersecurity), η έκδοση πιστοποιήσεων, η διαβίβαση δεδομένων σε 

χώρες εκτός ΕΕ (εκπόνηση δεσμευτικών κανόνων - Binding Corporate Rules ή τυποποιημένων 

ρητρών - Standard Contractual Clauses), εκτός των διαβιβάσεων που επιτρέπονται / 

επιβάλλονται εκ του νόμου. 

• Τυχόν έξοδα μετακίνησης εκτός Αθηνών, τα οποία βαρύνουν τον ΟΑΣΑ. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 




