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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠOΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η ΟΛΘ ΑΕ προσκαλεί ενδιαφερόμενες εταιρίες, να υποβάλλουν την προσφορά τους για την προμήθεια
8.000 ζευγών Γαντιών μηχανικής προστασίας και 1.500 μασκών προστασίας αναπνοής 3Μ ή
UVEX, για το λιμενεργατικό - εργατοτεχνικό προσωπικό και τους χειριστές μηχανημάτων της ΟΛΘ ΑΕ
σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
2.1. Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών
Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές
της παρούσας Πρόσκλησης.
2.2 Χρόνος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 15.9.2021, μη εξαρτώμενες από όρο, προϋπόθεση,
αίρεση ή επιφύλαξη με αποστολή συμπιεσμένου κλειδωμένου φακέλου αρχείων και στις δύο ηλεκτρονικές
διευθύνσεις gpapageorgiou@thpa.gr, cathanasiou@thpa.gr. Ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται στα
ανωτέρω e-mail δύο (2) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Οδηγίες για τη
δημιουργία κλειδωμένου αρχείου έχουν αναρτηθεί μαζί με την παρούσα διακήρυξη στην ιστοσελίδα της
ΟΛΘ ΑΕ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφορών. Προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη.
2.3 Διευκρινίσεις
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο (5) πέντε
εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ηλεκτρονικά στο email
cathanasiou@thpa.gr
με κοινοποίηση στα email gpapageorgiou@thpa.gr, evafaki@thpa.gr. Οι
διευκρινίσεις αναρτώνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ www.thpa.gr.
2.4 Ματαίωση – Τροποποίηση διαδικασίας
Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης, ή να αποφασίσει την επανάληψή
της σε οποιοδήποτε στάδιο. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα, με διαφάνεια, να τροποποιήσει τους όρους
αυτής.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας και
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
• την Οικονομική προσφορά η οποία υποχρεωτικά θα αναφέρει:
- την καθαρή τιμή μονάδας σε Ευρώ,
- τη συνολική καθαρή τιμή,
- τον χρόνο παράδοσης
- το χρόνο ισχύος της προσφοράς ο οποίος θα είναι τουλάχιστον 60 ημέρες.
• Υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα
αντίγραφο του Παραρτήματος Α’ (Ενημερωτικό έγγραφο για την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων, κατά το Άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 679/2016).
• την Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική προσφορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
i. Αναλυτική και σαφή τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών. Η τεχνική περιγραφή θα
συνίσταται σε αναφορά στη σύνθεση, στο βάρος, στο υλικό κατασκευής, στα πρότυπα
κατασκευής τις αντοχές, τα διαθέσιμα μεγέθη κλπ.
ii. Επίσημα έντυπα του κατασκευαστή που τεκμηριώνουν τη συμφωνία των προσφερόμενων ειδών
με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
iii. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή (εφόσον απαιτείται).

• Δείγματα προσφερόμενων ειδών.
Τα δείγματα θα φέρουν εμφανώς το ονοματεπώνυμο του προσφέροντος και την, κατά περίπτωση,
σήμανση. Τα δείγματα, θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες εφόσον ζητηθούν, εντός ενός (1) μηνός
από την ημερομηνία κατακύρωσης του διαγωνισμού. Τα δείγματα του αναδόχου θα επιστραφούν μετά
την παραλαβή των εμπορευμάτων.
4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να ισχύουν για εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού. Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό
διάστημα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., πριν από τη
λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με τη προβλεπόμενη από τη Διακήρυξη αρχική
διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
5. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις προσφορών ή οποιεσδήποτε προτάσεις που
μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν αντιπροσφορές, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από
αρμόδιο όργανο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών η ΟΛΘ ΑΕ δύναται να απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων και οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να παρέχουν τις
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για την αποδοχή ή την
απόρριψη της προσφοράς τους και την έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
7.1 Χρόνος Παράδοσης
Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος παράδοσης και των δύο (2) ειδών ορίζεται σε ένα μήνα από την κοινοποίηση
της ανάθεσης.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης θα επιβάλλεται πρόστιμο 1% επί της συμβατικής αξίας, για κάθε
ημέρα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το 5%.
7.2 Παραλαβή Ειδών
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν με ευθύνη, μέσα και δαπάνη του προμηθευτή στην κεντρική
αποθήκη της ΟΛΘ ΑΕ. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής.
7.3 Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται έναντι έκδοσης τιμολογίου, εξήντα (60) ημέρες από τον μήνα
έκδοσης του τιμολογίου.
Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα και θα περιλαμβάνει όλα τα Δελτία Αποστολής
του μήνα.
7.4 Αναπροσαρμογή Τιμών
Οι προσφερόμενες τιμές, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή
για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την ολοκλήρωση της προμήθειας. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή
κάθε ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό, συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη παραίτησή
του από κάθε, υπέρ αυτού, δικαίωμα αναπροσαρμογής της τιμής που προσφέρθηκε και που τυχόν
απορρέει από άλλη σχετική διάταξη.
ΜΕΡΟΣ B: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γάντια μηχανικής προστασίας
Η χρήση των γαντιών για μηχανική προστασία γίνεται κατά την εκτέλεση εργασιών με μηχανικούς
κίνδυνους όπως π.χ. τριβή, κόψιμο, τρύπημα, σχίσιμο, κ.α.
1. Κατασκευή & Σήμανση σύμφωνα με τα ΕΝ 420 και ΕΝ 388
Γενική Περιγραφή
Τα γάντια θα πρέπει να είναι τύπου 5 δακτύλων, κατά προτίμηση σκούρου χρώματος. Το μέγεθός τους
θα είναι σύμφωνα με το ΕΝ 420 κατά περίπτωση 10,11 και 12 με αναλογία ποσοτήτων :
No 10: 10%

No 11: 60%
No 12: 30%
Οι παραπάνω αναλογίες ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Έσω μέρος
Το έσω μέρος της παλάμης, ολόκληρος ο αντίχειρας και ο δείκτης, τα εσωτερικά μέρη των άλλων
δακτύλων και το έξω μέρος τους για μήκος 35-40mm θα είναι από δέρμα. Θα υπάρχει ενίσχυση από το
ίδιο το δέρμα που θα καλύπτει την παλάμη από τη γραμμή των δακτύλων για μήκος 80-90mm (ανάλογα
με το μέγεθος) και τον αντίχειρα. Η τοποθέτηση της ενίσχυσης θα γίνει με τρόπο που θα επιτρέπει το
άνοιγμα και κλείσιμο των δακτύλων, χωρίς δυσχέρεια.
Έξω μέρος
Το έξω μέρος της παλάμης θα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα και θα φέρει ενίσχυση από το ίδιο
δέρμα. Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή ορθογωνικής λωρίδας πλάτους 35+2mm.
Περικάρπιο
Το περικάρπιο θα είναι κατά προτίμηση από δέρμα κρούτας (χωρίς να αποκλείεται το ύφασμα) και θα έχει
μήκος 70-80mm, ανάλογα με τα μεγέθη. Επίσης στο έσω μέρος του καρπού θα φέρει ενίσχυση, από το
δέρμα της παλάμης, λωρίδας μήκους 70-80 mm και πλάτους 25+2mm.
Ραφές
Το δέρμα του εσωτερικού της παλάμης θα είναι μονοκόμματο χωρίς ραφές. Ραφές θα υπάρχουν στα άκρα
των δακτύλων. Το δέρμα της έσω επιφάνειας των δύο μεσαίων δακτύλων θα είναι μονοκόμματο και οι
ραφές στη βάση του, όπως επίσης και οι ραφές στην επαφή του αντίχειρα με την παλάμη, θα είναι
προστατευμένες με τρέσα (φυτιλάκι) δέρματος πλάτους 1,5+0,1mm.
Οι ραφές θα είναι εσωτερικές, εκτός από αυτές της ενίσχυσης. Θα απέχουν από την άκρη του δέρματος
τουλάχιστον 1,5mm και οι αναδιπλώσεις στα σημεία των ραφών δε θα είναι σκληρές και αιχμηρές. Το
βήμα ραφής θα είναι 27-33 βελονιές ανά 10cm.
Εσωτερική επένδυση
Στο έσω μέρος της παλάμης θα υπάρχει υφαντή, βαμβακερή φόδρα. Θα είναι μονοκόμματη και θα
καλύπτει το έσω μέρος της παλάμης και των δακτύλων. Θα συνδέεται με ραφή στην ένωση παλάμης περικαρπίου, στα άκρα των δακτύλων και κατά μήκος της εξωτερικής πλευράς του μικρού δακτύλου.
2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Δέρμα κυρίως γαντιού
Το δέρμα θα είναι βόειο, προσώπου, κατά προτίμηση σκούρου χρώματος, χωρίς κοιλιές, αμυχές ή
οτιδήποτε μειώνει την αντοχή του. Θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
•
Πάχος 1,2 - 1,4mm
•
pΗ εκχυλίσματος ελάχιστο 3,5 μέγιστο 9,5.
•
Περιεκτικότητα σε λιπαρά ελάχιστη 5%.
•
Περιεκτικότητα σε χρώμιο που δεν υπερβαίνει τα 2 mg / kgr
•
Υδατοδιαπερατότητα 2 mg / cm2.h κατ’ ελάχιστο
•
Περιεκτικότητα σε χρώμιο που δεν υπερβαίνει τα 2 mg / kgr
•
Υδατοδιαπερατότητα 2 mg / cm2.h κατ’ ελάχιστο
•
Υδατοαπορροφητικοτήτα.
Ύφασμα
Θα είναι 100% βαμβακερό, τύπου ΝΤΟΚ υφαντό με πυκνότητα τουλάχιστον 280 gr/m².
Εσωτερική επένδυση
Θα είναι υφαντή με πέλος, βαμβακερή 100%, με πυκνότητα τουλάχιστον 220 gr/m².
Δέρμα περικαρπίου (εφόσον είναι κατασκευασμένο από δέρμα)
Θα είναι δέρμα κρούτα πάχους 1,2 -1,4mm.
Νήμα ραφής
Θα έχει αντοχή σε εφελκυσμό τουλάχιστον 6kp.
3. Σήμανση
Θα ακολουθούνται οι προβλέψεις της Νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών Προτύπων ως προς την σήμανση.
Συγκεκριμένα σε κάθε γάντι θα υπάρχουν με ανεξίτηλο και ευδιάκριτο τρόπο οι εξής πληροφορίες:
• Το σήμα CE
• Το όνομα ή το σύμβολο του κατασκευαστή .

•

Το εικόνοσημο που συμβολίζει την προστασία έναντι μηχανικών κινδύνων και οι αριθμοί 3,1,2,2 που
συμβολίζουν τα επίπεδα επίδοσης κατά τις μηχανικές δοκιμές
• Το μέγεθος
• Το έτος παραγωγής
• Κωδικό ή άλλο στοιχείο τυποποίησης του γαντιού.
4. Συσκευασία
Κάθε ζεύγος θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε πλαστική σακούλα στην οποία θα υπάρχει ενημερωτικό
σημείωμα του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα. Στο σημείωμα μεταξύ άλλων θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται :
• Το όνομα του κατασκευαστή και το έτος κατασκευής.
• Πληροφορίες για την προστασία που παρέχουν τα γάντια, ερμηνεία του εικονόσημου και των κωδικών
της σήμανσης.
• Οδηγίες για τη χρήση, συντήρηση και αποθήκευση και τυχόν προφυλάξεις από διάφορες ουσίες ή
παράγοντες τα οποία επηρεάζουν τις μηχανικές ιδιότητες των γαντιών.
Μάσκες προστασίας αναπνοής 3Μ ή UVEX
Οι μάσκες προστασίας θα είναι της κατασκευάστριας εταιρίας 3Μ ή UVEX, το επίπεδο προστασίας FFP3,
και η κατασκευή και σήμανσή τους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ149.

Συνημμένα
Παράρτημα Α’

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ-ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΟΛΘ Α.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κατά το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ 679/2016
(συνοδεύει τα έντυπα των Αιτήσεων Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς-Προκηρύξεις-Διακηρύξεις-Προσφορές κλπ της Δνσης
Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ»).
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης» (ΟΛΘ Α.Ε., νόμος 2688/99, ΦΕΚ 40Α'/1-399), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Α΄ Προβλήτα, εντός Λιμένος, ΤΚ: 54625, τηλ.: 2310 593 118-121), όπως νόμιμα
εκπροσωπείται, ενημερώνει με την παρούσα, και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδιαιτέρως του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016, υπό την ιδιότητά της ως
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας», το φυσικό πρόσωπο (εφεξής καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων»), που υπογράφει
την Αίτηση Συμμετοχής, την Προσφορά ή άλλο, παρόμοιου σκοπού, έντυπο της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της
«ΟΛΘ ΑΕ», και υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε για τον εαυτό του και ως εκπρόσωπος ατομικής
επιχείρησης, είτε ως Φ.Π. - νόμιμος εκπρόσωπος του συμμετέχοντος στη διαδικασία νομικού προσώπου, είτε με άλλη
παρόμοια ιδιότητα νομιμοποίησης, ότι η ίδια η «ΟΛΘ ΑΕ» και οι αρμόδιες Υπηρεσίες-Διευθύνσεις-Τμήματα αυτής (όπως
και οι υπάλληλοί της, που ενεργούν υπό την εποπτεία της, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της και στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων τους, πιθανόν δε και άλλοι ως από κοινού «Υ.Ε.», «Εκτελούντες την Επεξεργασία», τρίτοι ή αποδέκτες:
υπόλοιποι μετέχοντες στη διαδικασία, υπουργεία, δημόσιες αρχές, ΔΟΥ, δικαστικές αρχές κλπ, βάσει συμμόρφωσης με
έννομη υποχρέωση του «Υπευθύνου Επεξεργασίας» ή σε εκπλήρωση καθήκοντος του ή για εκτέλεση σύμβασης),
συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην Αίτηση Συμμετοχής, στην Προσφορά
ή σε άλλο παρόμοιου σκοπού έντυπο της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ», και στα συνοδευτικά αυτών
έγγραφα, τα οποία αυτοβούλως υποβάλλει στην «ΟΛΘ ΑΕ» το «Υποκείμενο των Δικαιωμάτων», είτε για λογαριασμό του
(ατομική επιχείρηση) είτε για λογαριασμό του Ν.Π. που το ίδιο εκπροσωπεί.
Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της Αίτησης Συμμετοχής, της Προσφοράς ή
όποιου άλλου με παρόμοιο σκοπό εντύπου της Δνσης Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ». Σκοπός της
επεξεργασίας μπορεί να είναι: η αξιολόγηση της Αίτησης/Προσφοράς κλπ, ο έλεγχος των στοιχείων του «Υποκειμένου»
ή της εταιρείας που αυτό εκπροσωπεί, που η διαδικασία απαιτεί, η αξιολόγηση της καταλληλόλητας του «Υποκειμένου»
ή της εταιρείας που αυτό εκπροσωπεί, ως υποψήφιου αντισυμβαλλόμενου της προς σύναψη σύμβασης με την «ΟΛΘ
ΑΕ» ή στα πλαίσια πρόθεσης σύναψης σύμβασης (άρθρο 6 παρ.1β ΓΚΠΔ ΑιτΣκ 44). Περαιτέρω, η «ΟΛΘ ΑΕ»
επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για να επικοινωνεί με το «Υποκείμενο», όποτε το κρίνει απαραίτητο, για ζητήματα
σχετικά με την διαδικασία, και για την εναρμόνιση της «ΟΛΘ ΑΕ» με τις επιταγές του Κανονισμού και του νόμου
(συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή του, άρθρο 6 παρ.1γ’ ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται στο αρμόδιο Τμήμα
Προμηθειών για το απαραίτητο χρονικό διάστημα ελέγχου της Αίτησης/Προσφοράς κλπ, και των υποβαλλόμενων
δι’αυτών στοιχείων, για το χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας, για το χρονικό διάστημα υποβολής τυχόν
ενστάσεων και λοιπών ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, που δυνατόν να προβλέπονται εσωτερικά ή από τη νομοθεσία,
για το χρονικό διάστημα εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και παραγραφής των εκατέρωθεν αξιώσεων και
γενικά για όσο απαιτείται από το γράμμα και το πνεύμα του Κανονισμού Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και
Προμηθειών και της σχετικής νομοθεσίας και των συμβάσεων που διέπουν τη λειτουργία της «ΟΛΘ ΑΕ», όπως αυτά
εκάστοτε ισχύουν. Κατόπιν αρχειοθετούνται, είτε έγχαρτα είτε ηλεκτρονικά, με τρόπο που δεν παρέχει πρόσβαση σε μη
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Προβλέπεται η ασφαλής καταστροφή τους μετά την πάροδο του απαραίτητου
χρονικού διαστήματος, όπως ορίζει η οικεία νομοθεσία (για την περίοδο μέχρι την 23-3-2018 ισχύουν οι ρυθμίσεις του
άρθρου 191 §2 του Ν.4610/2019 (Α΄70) για την περίοδο μετά το χρονικό αυτό σημείο και τη μετατροπή του «Υπευθύνου
Επεξεργασίας» σε ΑΕ, ισχύει η απώτατη παραγραφή του Αστικού Κώδικα). Η παροχή των δεδομένων αυτών είναι
απαραίτητη για την παρούσα διαδικασία και, αν δε δοθούν από το «Υποκείμενο των Δεδομένων», η σχετική υπηρεσία
δεν θα είναι δυνατή ούτε και η συμμετοχή του «Υποκειμένου» στη διαδικασία.
Το «Υποκείμενο των Δεδομένων» έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για: πρόσβασηενημέρωση, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, αντίταξη στην επεξεργασία καθώς
και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα υπό τους όρους και τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας (πχ 17
παρ.3, 20 παρ.3, 23 ΓΚΠΔ). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης-φόρμας
που υπάρχει διαθέσιμη στο Πρωτόκολλο και στη Δνση Προμηθειών και Επενδύσεων της «ΟΛΘ ΑΕ», είτε με αποστολή
επιστολής στη διεύθυνση: «ΟΛΘ ΑΕ», Α΄ Προβλήτα, εντός Λιμένος, ΤΚ: 54625, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 593118-121,
είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: dpo@thpa.gr. Ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» παρέχει στο «Υποκείμενο των
Δεδομένων» πληροφορίες για την ενέργεια που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22
ΓΚΠΔ χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία
μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του
αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 ΓΚΠΔ Επίσης, για τυχόν καταγγελία,
το “Υποκείμενο των Δεδομένων” έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα είτε εγγράφως (δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr).
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