
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  4/06-03-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 53/2018 Θέμα:  «Έγκριση  εκτέλεσης  εργασιών  προκειμένου  στην 

εναρμόνιση  της  Δ.Ε.Υ.Α.  με  τις  απαιτήσεις  του  νέου 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού  GDPR 679/2016 για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  6 

Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης  Θέρμης»  σε 

τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ822/02-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

του  Δ.Σ.  που  επιδόθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του 

Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Φωτιάδης Αθανάσιος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Σαμαράς Σωκράτης
4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Καλαμπίδης Δημήτριος
7. Λεμονάκη Χρυσούλα
8. Μαρκούδης Γρηγόριος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Δ/ντρια Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 

Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του άρθρ.5  του Ν.1069/80 « Το Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…»  

Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. 

«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:…  αποφασίζει για  την  εκπόνηση  μελετών,  έργων  και 

προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».

Ο Νέος  Ευρωπαϊκός  Κανονισμός  GDPR 679/2016 αντικαθιστά την Οδηγία  95/46/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των 

φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την 
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ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  χωρίς  την ανάγκη ψήφισης  τοπικής  εθνικής  νομοθεσίας 

καταργώντας υφιστάμενους κανονισμούς και νομοθεσίες. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 

κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (συνεπώς και οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις 

τους) που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα έχουν την υποχρέωση εφαρμογής του Κανονισμού 

ο οποίος τίθεται σε υποχρεωτική ισχύ από την 25η /05/2018. Κάθε υπόχρεος φορέας οφείλει να 

προσαρμόσει τις δραστηριότητες του στο ανανεωμένο και πιο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο μέχρι την 

25η/05/2017 καθώς σε διαφορετική περίπτωση υφίστανται ιδιαίτερα μεγάλα διοικητικά πρόστιμα.  

Η προσαρμογή απαιτεί μια σειρά από ενέργειες όπως ενδεικτικά αναφέρουμε ως κάτωθι:
o Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης και υποβολή σχεδίου συμμόρφωσης 
o Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης έναντι των απαιτήσεων του GDPR  
o Καταγραφή  και  χαρτογράφηση  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  της 

επεξεργασίας που υφίστανται
o Έλεγχος ορθότητας
o Κατάρτιση σχεδίου συμμόρφωσης 
o Εξέταση και βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου 
o Διασφάλιση τρόπων άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων
o Έλεγχος  και  εφαρμογή  κατάλληλων  συστημάτων  διαχείρισης  παραβιάσεων 

δεδομένων, διαδικασιών και μηχανισμού εντοπισμού τους. 
o Ενσωμάτωση της προστασίας δεδομένων σε υπηρεσίες και έργα
o Δημιουργία κουλτούρας στο οργανισμό –εκπαίδευση προσωπικού
o Έλεγχος και επαλήθευση- αξιολόγηση για αποτελεσματικότητα
o Έλεγχος τρωτότητας των συστημάτων πληροφορικής
o Σύνταξη και υλοποίηση σχεδίου ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων

 Λόγω των ανωτέρω και της υποχρεωτικότητας συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό κρίνεται 

αναγκαία η ανάθεση εργασιών σε εξωτερική εταιρεία προκειμένου η επιχείρηση να εναρμονιστεί με 

τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016.

Ομοίως σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 328 του ν.  4412/2016 «Προσφυγή στη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή  

κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ».

 Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις 

σχετικές διατάξεις α)του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980, β)του Ν. 3463/2006, γ)του Ν. 3852/2010, 

δ)του  Ν.  3861/2010,  ε)του Κανονισμού  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  και  τις  ανάγκες  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ., 

προτείνει: 

1. Την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών προκειμένου στην εναρμόνιση της Δ.Ε.Υ.Α.  με τις 

απαιτήσεις  του νέου Ευρωπαϊκού  Κανονισμού  GDPR 679/2016 για  την προστασία  των 

προσωπικών  δεδομένων ενδεικτικού  προϋπολογισμού  επτά  χιλιάδων  ευρώ (7.000,00€) 

πλέον  του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  και  οκτώ  χιλιάδες  εξακόσια  ογδόντα  ευρώ 

(8.680,00€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για χρονικό διάστημα μέχρι την 20-05-

2018 και  όπως αναλυτικά περιγράφεται  στην εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 
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2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση 

3. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 7.000,00€ & 1.680,00 από τους Κ.Α. 18-03-01-0012 & Κ.Α. 

54-02-02-0123 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2018.

 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 

Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Την έγκριση εκτέλεσης εργασιών προκειμένου στην εναρμόνιση της Δ.Ε.Υ.Α. με τις απαιτήσεις 

του  νέου  Ευρωπαϊκού  Κανονισμού  GDPR 679/2016  για  την  προστασία  των  προσωπικών 

δεδομένων ενδεικτικού  προϋπολογισμού  επτά  χιλιάδων  ευρώ  (7.000,00€)  πλέον  του 

αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  και  οκτώ  χιλιάδες  εξακόσια  ογδόντα  ευρώ 

(8.680,00€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για χρονικό διάστημα μέχρι την 20-05-

2018  και  όπως  αναλυτικά  περιγράφεται  στην  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση 

3. Εγκρίνεται η δέσμευση ποσού 7.000,00€ & 1.680,00 από τους Κ.Α. 18-03-01-0012 & Κ.Α. 54-

02-02-0123 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2018.

     Μειοψήφησε το μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 4 απόφαση 53/06-03-2018

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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