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Θέµα: 2η Παροχή ∆ιευκρινίσεων επί της διακήρυξης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού, για την 
Παροχή Υπηρεσιών προσδιορισµού του επίπεδου συµµόρφωσης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, σχετικά µε τις προδιαγραφές του κανονισµού General Data Protection 
Regulation(GDPR) και Παροχής Υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας ∆εδοµένων για χρονικό 
διάστηµα έως 31/12/2019, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, από πλευράς βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής, προϋπολογισµού 
74.400,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.» 
 
Σχετ..:  1. Η µε αριθ.πρωτ. 292036 (8059)/13-7-2018 ∆ιακήρυξη της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 
 2. Το από 20-7-2018 ερώτηµα της εταιρίας «INERGO IT» 

 
Με το παρόν ενηµερώνουµε τους ενδιαφερόµενους που έχουν λάβει αναλυτικό τεύχος της ως άνω 
διακήρυξης κατόπιν του ανωτέρω σχετικού ερωτήµατος, ως εξής: 
Ερωτ. 
1. Η υπεύθυνη δήλωση η οποία θα περιλαµβάνει τον πίνακα έργων GDPR που έχει αναλάβει ο 

οικονοµικός φορέας θα πρέπει να φέρει γνήσιο υπογραφής; 
2. Σε περίπτωση που ο φάκελος υποβληθεί από εργαζόµενο ενός από τους δύο οικονοµικούς φορείς 

που θα απαρτίζουν την ένωση θα πρέπει να έχει στην κατοχή του κάποια εξουσιοδότηση ή κάποιο 
άλλο έγγραφο και από τους δύο φορείς; Και αν ναι θα πρέπει να αυτό το έγγραφο να φέρει γνήσιο 
υπογραφής;  

Απαντ. 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 2.1.4 της διακήρυξης ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά: πρωτότυπα 

(χωρίς να φέρει γνήσιο υπογραφής), επικυρωµένα αντίγραφα από δικηγόρο, ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς 
και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.  

2. Η παροχή εξουσιοδότησης, -η οποία δεν απαιτείται να φέρει γνήσιο υπογραφής- προς εργαζόµενο 
της ένωσης οικονοµικών φορέων, µπορεί να γίνει είτε α) από τον νόµιµο εκπρόσωπο της ένωσης, 
όπως αυτός έχει οριστεί, είτε β) είτε από όλους τους νοµίµους εκπροσώπους των οικονοµικών 
φορέων που αποτελούν την ένωση. Ειδικά, ως προς τον τρόπο κατάθεσης των προσφορών όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2.4.2. της διακήρυξης, δεν απαιτείται η παροχή εξουσιοδότησης προς τον 
υπάλληλο που θα καταθέσει την προσφορά. 
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