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Από  το  υπ’  αριθμ.  29/18-11-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 248/2020 Θέμα: «Έγκριση  ανάθεσης  υπηρεσιών  υπεύθυνου 
προστασίας προσωπικών δεδομένων(DPO)»

Στη  Θέρμη,  σήμερα  18  Νοεμβρίου  2020  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  13:30  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-

2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020), τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Θέρμης»  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  5411/13-11-2020 έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  που 

επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 

(ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1.
Λιόλιος Αντώνιος (προσήλθε κατά τη συζήτηση 

του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Γαντάς Σπυρίδων

3. Παπαδάκη Αθηνά 3. Κουσούλης Γεώργιος
4. Καρκαλή Μαρία 4. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης
7. Χατζηδημητρίου Φανή

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

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

Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι 

σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 παρ.1 «Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την επιχείρηση,  

διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην  

επιχείρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο…» και με τις διατάξεις της περ. στ), 

του  άρθρου 5  του  Ν.  1069/80 όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει:  «Ειδικότερα  το  Διοικητικό 

Συμβούλιο: στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές,  

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και τον τρόπο  

εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες…».

Στη συνέχεια  η  Αν.  Γενική  Διευθύντρια  είπε  ότι  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 



ΑΔΑ: ΨΔΣΓΟΛΖΛ-ΟΟΟ



δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 

τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείμενο του 

νέου  κανονισμού  αποτελεί  η  διαμόρφωση  ενός  ενιαίου  νομικού  πλαισίου  για  την  επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων και θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις. 

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος σύμφωνα με την 

οποία «…όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διενεργείται

• Από δημόσια αρχή/φορεα
• Οι  βασικές  δραστηριότητες  του  υπεύθυνου  επεξεργασίας  η  του  εκτελούντα  την  
επεξεργασία συνιστούν πράξεις  επεξεργασίας, οι οποίες λόγω της φύσης, του πεδίου 
εφαρμογής και των σκοπών τους απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση  
των υποκείμενων των δεδομένων σε κλίμακα 
• Οι  βασικές  δραστηριότητες  του  υπεύθυνου  επεξεργασίας  η  του  εκτελούντα  την  
επεξεργασία  συνιστούν  μεγάλης  κλίμακας  πράξεις  επεξεργασίας  ειδικών  κατηγορών 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

τότε ορίζεται υποχρεωτικά υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO)

Η παροχή των υπηρεσιών DPO συνίσταται συνοπτικά σε:
 Ενημέρωση και παροχή συμβουλών προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας η τον εκτελούντα  

την επεξεργασία και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται τις υποχρεώσεις τους…
 Παρακολούθηση και εξέλιξη της συμμόρφωσης, …
 Παροχή συμβουλών σχετικά με την εκτίμηση αντικτύπου ….
 Συνεργασία και επικοινωνία με την εποπτική αρχή …. 
 Υποστήριξη  των  στελεχών  και  υπαλλήλων  που  αφορά  τη  διαχείριση  θεμάτων  που  

άπτονται στην εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού σε εβδομαδιαία βάση αλλά και 
όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο (ongoing support)

 Εκπαίδευση προσωπικού 

Και  καταλήγει  ότι  «..Λόγω  των  ανωτέρω  και  της  υποχρεωτικότητας  συμμόρφωσης  προς  τον  
Κανονισμό  κρίνεται  αναγκαία  η  ανάθεση  εργασιών  σε  εξωτερικό  συνεργάτη  προκειμένου  η  
επιχείρηση να εναρμονιστεί με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016»

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  της  παροχής  υπηρεσιών  υπεύθυνου  προστασίας  προσωπικών 

δεδομένων ( DPO), ενδεικτικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) πλέον του 

αναλογούντος Φ.ΠΑ.  για χρονικό διάστημα ενός έτους,  με εβδομαδιαία  παρουσία  στην 

επιχείρηση, τηλεφωνική & ηλεκτρονική επικοινωνία όποτε απαιτείται και όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση 

3. Την έγκριση της διάθεσης ποσού 500,00€ & 120,00 από τους Κ.Α. 64-01-01-0012 & Κ.Α. 

54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2020 όπως ειδικότερα δεσμεύτηκε με 

την  με  αριθμό  282/2020.  Στον  προϋπολογισμό  έτους  2021  θα  υπάρξει  αντίστοιχη 

πρόβλεψη η οποία θα δεσμευτεί κατά προτεραιότητα στην αρχή του έτους. 
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 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  της  παροχής  υπηρεσιών  υπεύθυνου  προστασίας  προσωπικών 

δεδομένων ( DPO), ενδεικτικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) πλέον του 

αναλογούντος Φ.ΠΑ.  για χρονικό διάστημα ενός έτους,  με εβδομαδιαία  παρουσία  στην 

επιχείρηση, τηλεφωνική & ηλεκτρονική επικοινωνία όποτε απαιτείται και όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην εισήγηση του Διοικητικού Τμήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.. 

2. Τρόπο εκτέλεσης των εργασιών την απευθείας ανάθεση 

3. Την έγκριση της διάθεσης ποσού 500,00€ & 120,00 από τους Κ.Α. 64-01-01-0012 & Κ.Α. 

54-02-02-0623 αντίστοιχα, προϋπολογισμού έτους 2020 όπως ειδικότερα δεσμεύτηκε με 

την  με  αριθμό  ΑΑΥ282/2020.  Στον  προϋπολογισμό  έτους  2021  θα  υπάρξει  αντίστοιχη 

πρόβλεψη η οποία θα δεσμευτεί κατά προτεραιότητα στην αρχή του έτους. 

Μειοψήφησε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωσηφίδης Ιωάννης ο οποίος διαφωνεί με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 29, απόφαση 248/18-11-2020

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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