ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 090090279
Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Λουτρά 13 Φεβρουαρίου 2020
Αριθ. Απόφ.: 23/2020
ΘΕΜΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με
την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία με σκοπό την εκτέλεση του έργου που θα
αφορά Υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την
παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση
38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
2) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως του άρθρου 118
3) Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 και ιδιαιτέρως των άρθρων 43,44,45 που τροποποιούν
τον Ν.4412/2016.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 58, 72 του Ν. 3852/2010 όπως σήμερα ισχύουν σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι)
5) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
6) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 266 όπως σήμερα ισχύουν σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου
257 του Ν. 3463/2006, την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού διαχείρισης της
εταιρίας και τον Ν.2190/1920 και Ν.4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών
7) Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθ. 129/2019 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου προϋπολογισμό της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»
χρήσης 2020
8) Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό της επιχείρησης και ειδικότερα στον Κ.Α.Ε.
00.6117.06 ενεγράφη πίστωση 90.000,00 ευρώ, ύστερα από τη σχετική αναμόρφωση,
με σκοπό την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών.
9) Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας είναι μέχρι 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, που
είναι και το όριο της απευθείας ανάθεσης.
10) Την αριθ. 09/2020 αποφ. Δ.Σ της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε» με
την οποία έγινε η ψήφιση της πίστωσης, ύψους 6.998,96 ευρώ και την αριθ. Απόφ.
Πρ. 17/2020 για διάθεση πίστωσης
11) Την από 105-30/01/2020 μελέτη παροχής υπηρεσιών της υπηρεσίας
12) Τον κανονισμό διαχείρισης της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», ο
οποίος τροποποιήθηκε με την αριθ. 5/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης και
εγκρίθηκε με την αριθ. 2/2011 απόφαση της Γενικής συνέλευσης του μετόχου
(Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλμωπίας)
13) Την ανάγκη της επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών «Αμοιβές λοιπών
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» με

σκοπό την εκτέλεση του έργου που θα αφορά Υπηρεσίες προστασίας προσωπικών
δεδομένων
14) Το γεγονός ότι το αντικείμενο της παρούσας παροχής υπηρεσιών αποτελεί
εξειδικευμένη εργασία η οποία δεν μπορεί να εκτελεστεί από το υπάρχον προσωπικό
της επιχείρησης
15) Την αριθμ. 146/06.02.2020 πρόσκληση του Προέδρου προς οικονομικούς φορείς,
περί υποβολής προσφοράς.
16) Την υποβληθείσα προσφορά με από 13.02.2020 της επιχείρησης με επωνυμία
Εμμανουηλίδης Εμμανουήλ, Δικηγόρος, με προσφορά στα 5.640,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ
επί της αρχικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης στα 5.644,33 ευρώ άνευ ΦΠΑ
17) Τη βεβαίωση του Προέδρου ότι θα προβλεφθούν οι σχετικές πιστώσεις στον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021
Για το λόγω αυτό απαιτείται η παροχή της υπηρεσίας «Αμοιβές λοιπών εκτελούντων
ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» με σκοπό την
εκτέλεση του έργου που θα αφορά Υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων, η
οποία λόγω ποσού μπορεί να ανατεθεί απευθείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας «Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές
υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» με σκοπό την εκτέλεση του
έργου που θα αφορά Υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων, εκτιμώμενης αξίας
5.644,33 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (6.998,96 με ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την από 105-30/01/2020 μελέτη παροχής υπηρεσιών της υπηρεσίας
Γ. Αναθέτουμε την παροχή της εργασίας «Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες
με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» με σκοπό την εκτέλεση του έργου που θα
αφορά Υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ειδικότερα περιγράφεται στη
μελέτη παροχής υπηρεσιών, στον κο Εμμανουήλ Εμμανουηλίδη, Δικηγόρο και ΑΦΜ
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΧΧΧΧΧΧΧΧ, Τ.Κ.: 58400, Πόλη:
Αριδαία, τηλ.: ΧΧΧΧΧΧΧΧ, έναντι του ποσού των 5.640,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (6.993,60
με ΦΠΑ), ύστερα από την υποβληθείσα προσφορά.
Δ. Η ανάθεση αφορά υπηρεσίες «Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία», με σκοπό την εκτέλεση του έργου που θα αφορά
Υπηρεσίες προστασίας προσωπικών δεδομένων.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DPO
Ο DPO θα παρέχει τις υπηρεσίες του εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της Επιχείρησης,
σε διακριτό χώρο που θα του διατεθεί για τον σκοπό αυτό, ως ανεξάρτητο γραφείο ΥΠΔ,
υποχρεούμενος πάντως να πραγματοποιεί μηνιαίως, τουλάχιστον μία (1) επίσκεψη στον
χώρο αυτόν για την ενάσκηση των καθηκόντων.
Ο Ρόλος του DPO θα είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός ήτοι :
1.Θα έχει κύρια συμμετοχή στο έργο της Συμμόρφωσης σύμφωνα με τον 679/2016
Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
2.Θα ασκεί εποπτεία εφαρμογής του 679/2016 Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων και μετά το πέρας της Συμμόρφωσης

3. Θα ενημερώνει για τις αλλαγές του Κανονισμού τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τους
υπαλλήλους που επεξεργάζονται τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και τη
νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων,
4. Θα συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και τους
υπαλλήλους που επεξεργάζονται τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και τη
νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων. Θα παρέχει την γνώμη του στον υπεύθυνο
επεξεργασίας σε θέματα για το αν πρέπει ή όχι να διενεργηθεί εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά
με την προστασία των δεδομένων και το αν αυτή διενεργήθηκε σωστά και αν τα
συμπεράσματά της συμφωνούν με τον ΓΚΠΔ, ποια μεθοδολογία θα ακολουθήσει κατά την
διενέργεια εκτίμησης και τι εγγυήσεις, τεχνικά οργανωτικά μέτρα πρέπει να ακολουθήσει.
5.Θα επικοινωνεί, θα συνεργάζεται και θα διαβουλεύεται με την Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία.
6. Δημοσιοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη επικοινωνία
του με τα υποκείμενα των δεδομένων.
7. Ο DPO δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας κατά σχετικά
με την άσκηση των καθηκόντων του.
8. Ιεραρχεί τις δραστηριότητες του κατά σειρά προτεραιότητας και επικεντρώνεται στα
ζητήματα που εγκυμονούν σοβαρότερους κινδύνους για την προστασία των δεδομένων
9. Συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων
και παρίσταται σε συσκέψεις της διοίκησης που σχετίζονται με αυτά.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα
χρόνο.
ΣΤ. Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την τμηματική παράδοση-εκτέλεση της παροχής
υπηρεσιών, ανάλογα με τις εκτελεσθέντες εργασίες, ύστερα από την έκδοση σχετικού
παραστατικού από τον συνεργάτη, εφόσον βεβαιώνεται η πρόοδος και η καλή εκτέλεση της
εργασίας, από την αρμόδια επιτροπή της επιχείρησης.
Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, μετά την
υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και η συνολική αξία της
ανάθεσης είναι το ποσό των 5.640,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. (6.993,60 με ΦΠΑ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.

