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Λνπηξά 31 Μαξηίνπ 2021
Αριθ. Απόφ.: 06/2021
ΘΔΜΑ: Α Π Ο Φ Α  Η ΔΓΚΡΙΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ «Αμοιβές λοιπών εκηελούνηων ειδικές σπηρεζίες με
ηην ιδιόηηηα ηοσ ελεύθεροσ επαγγελμαηία με ζκοπό ηην εκηέλεζη ηοσ έργοσ ποσ θα
αθορά Τπηρεζίες προζηαζίας προζωπικών δεδομένων»
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ
«ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.»
Έρνληαο ππφςε:
1) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ
παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 θαη δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ κε ηελ πεξίπησζε
38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016
2) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδηαηηέξσο ηνπ άξζξνπ 118, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη ζήκεξα άξζξν 50 ηνπ Ν.4782/2021.
3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4605/2019
4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4782/2021
5) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58, 72 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο ζήκεξα ηζρχνπλ ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Ι)
6) Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε ηελ παξ. 3
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007.
7) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 266 φπσο ζήκεξα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 4555/2018 (Κιεηζζέλεο Ι), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
257 ηνπ Ν. 3463/2006, ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ θαλνληζκνχ δηαρείξηζεο ηεο
εηαηξίαο θαη ηνλ Ν.2190/1920 θαη Ν.4548/2018 πεξί Αλσλχκσλ Εηαηξηψλ
8) Σνλ ζπληαρζέληα θαη ςεθηζζέληα κε ηελ αξηζ. 82/2020 απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ πξνυπνινγηζκφ ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε»
ρξήζεο 2021
9) Σν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ Κ.Α.Ε.
00.6117.06 ελεγξάθε πίζησζε 80.000,00 επξψ, χζηεξα απφ ηε ζρεηηθή αλακφξθσζε,
κε ζθνπφ ηελ θάιπςε αληίζηνηρσλ δαπαλψλ.
10) Σν γεγνλφο φηη ε δαπάλε ηεο ππεξεζίαο δελ μεπεξλά ην φξην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο
ρσξίο ΦΠΑ
11) Σελ αξηζ. 09/2021 απνθ. Δ. ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε» κε
ηελ νπνία έγηλε ε ςήθηζε ηεο πίζησζεο, χςνπο 6.882,00 επξψ θαη ηελ αξηζ. Απφθ.
Πξνέδξνπ 04/2021 γηα δηάζεζε πίζησζεο
12) Σελ απφ 140-12/03/2021 κειέηε παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο
13) Σνλ θαλνληζκφ δηαρείξηζεο ηεο «Λνπηξά Λνπηξαθίνπ Δήκνπ Αικσπίαο Α.Ε.», ν
νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 5/2011 απφθαζε ηνπ Δ.. ηεο Επηρείξεζεο θαη
εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 2/2011 απφθαζε ηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ κεηφρνπ
(Δεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο)
14) Σελ αλάγθε ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ «Ακνηβέο ινηπψλ
εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία» κε

ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα αθνξά Τπεξεζίεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ
15) Σν γεγνλφο φηη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο παξνρήο ππεξεζηψλ απνηειεί
εμεηδηθεπκέλε εξγαζία ε νπνία δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ
ηεο επηρείξεζεο
16) Σελ αξηζκ. 160/29.03.2021 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πξνο νηθνλνκηθνχο θνξείο,
πεξί ππνβνιήο πξνζθνξάο.
17) Σελ αξηζκ. 169/30.03.2021 ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο κε επσλπκία
Εκκαλνπειίδεο Εκκαλνπήι, Δηθεγφξνο, κε πξνζθνξά ζηα 5.500,00 επξψ άλεπ ΦΠΑ
επί ηεο αξρηθήο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο ζηα 5.550,00 επξψ άλεπ ΦΠΑ
18) Σε βεβαίσζε ηνπ Πξνέδξνπ φηη ζα πξνβιεθζνχλ νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022
Γηα ην ιφγσ απηφ απαηηείηαη ε παξνρή ηεο ππεξεζίαο «Αμοιβές λοιπών εκηελούνηων
ειδικές σπηρεζίες με ηην ιδιόηηηα ηοσ ελεύθεροσ επαγγελμαηία» κε ζθνπφ ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα αθνξά Τπεξεζίεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε
νπνία ιφγσ πνζνχ κπνξεί λα αλαηεζεί απεπζείαο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγθξίλνπκε ηε δηελέξγεηα ηεο ππεξεζίαο «Αμοιβές λοιπών εκηελούνηων ειδικές
σπηρεζίες με ηην ιδιόηηηα ηοσ ελεύθεροσ επαγγελμαηία» κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ πνπ ζα αθνξά Τπεξεζίεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, εθηηκψκελεο αμίαο
5.550,00 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. (6.882,00 κε ΦΠΑ), κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.
Β. Εγθξίλνπκε ηελ απφ 140-12/03/2021 κειέηε παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο
Γ. Αλαζέηνπκε ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο «Αμοιβές λοιπών εκηελούνηων ειδικές σπηρεζίες
με ηην ιδιόηηηα ηοσ ελεύθεροσ επαγγελμαηία» κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα
αθνξά Τπεξεζίεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζηε
κειέηε παξνρήο ππεξεζηψλ, ζηνλ θν Εκκαλνπήι Εκκαλνπειίδε, Δηθεγφξν θαη ΑΦΜ ΥΥΥΥ,
κε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, νδφο: Πνιπηερλείνπ 30, Σ.Κ.: 58400, Πφιε: Αξηδαία, ηει.: ΥΥΥΥ,
έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 5.500,00 επξψ ρσξίο Φ.Π.Α. (6.820,00 κε ΦΠΑ), χζηεξα απφ ηελ
ππνβιεζείζα πξνζθνξά.
Γ. Η αλάζεζε αθνξά ππεξεζίεο «Αμοιβές λοιπών εκηελούνηων ειδικές σπηρεζίες με ηην
ιδιόηηηα ηοσ ελεύθεροσ επαγγελμαηία», κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ ζα αθνξά
Τπεξεζίεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.
ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ - DPO
Ο DPO ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ εληφο θαη εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Επηρείξεζεο,
ζε δηαθξηηφ ρψξν πνπ ζα ηνπ δηαηεζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, σο αλεμάξηεην γξαθείν ΤΠΔ,
ππνρξενχκελνο πάλησο λα πξαγκαηνπνηεί κεληαίσο, ηνπιάρηζηνλ κία (1) επίζθεςε ζηνλ
ρψξν απηφλ γηα ηελ ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ.
Ο Ρφινο ηνπ DPO ζα είλαη ζπκβνπιεπηηθφο θαη ππνζηεξηθηηθφο ήηνη :
1. Θα αζθεί επνπηεία εθαξκνγήο ηνπ 679/2016 Επξσπατθνχ Καλνληζκνχ πεξί Πξνζηαζίαο
Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ
2. Θα ελεκεξψλεη γηα ηηο αιιαγέο ηνπ Καλνληζκνχ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο θαη ηνπο
ππαιιήινπο πνπ επεμεξγάδνληαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ΓΚΠΔ θαη ηε
λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ,
3. Θα ζπκβνπιεχεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία θαη ηνπο
ππαιιήινπο πνπ επεμεξγάδνληαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ΓΚΠΔ θαη ηε

λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ. Θα παξέρεη ηελ γλψκε ηνπ ζηνλ ππεχζπλν
επεμεξγαζίαο ζε ζέκαηα γηα ην αλ πξέπεη ή φρη λα δηελεξγεζεί εθηίκεζε αληίθηππνπ ζρεηηθά
κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ην αλ απηή δηελεξγήζεθε ζσζηά θαη αλ ηα
ζπκπεξάζκαηά ηεο ζπκθσλνχλ κε ηνλ ΓΚΠΔ, πνηα κεζνδνινγία ζα αθνινπζήζεη θαηά ηελ
δηελέξγεηα εθηίκεζεο θαη ηη εγγπήζεηο, ηερληθά νξγαλσηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα
αθνινπζήζεη.
4.Θα επηθνηλσλεί, ζα ζπλεξγάδεηαη θαη ζα δηαβνπιεχεηαη κε ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο
Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (ή άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο), γηα δεηήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία.
5. Δεκνζηνπνηεί ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ (έδξα, ηειέθσλν, email) δηαζθαιίδνληαο ηελ
απξφζθνπηε επηθνηλσλία ηνπ κε ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ.
6. Ο DPO δεζκεχεηαη απφ ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαηά ζρεηηθά
κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
7. Ιεξαξρεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη επηθεληξψλεηαη ζηα
δεηήκαηα πνπ εγθπκνλνχλ ζνβαξφηεξνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ
8. πκκεηέρεη ζε φια ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
θαη παξίζηαηαη ζε ζπζθέςεηο ηεο δηνίθεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά.
Δ. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη γηα έλα
ρξφλν.
Σ. Η ακνηβή ζα θαηαβάιιεηαη κε ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε-εθηέιεζε ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ, αλάινγα κε ηηο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο, χζηεξα απφ ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ
παξαζηαηηθνχ απφ ηνλ ζπλεξγάηε, εθφζνλ βεβαηψλεηαη ε πξφνδνο θαη ε θαιή εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο, απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο επηρείξεζεο.
Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ζα γίλεη κε ηελ έθδνζε εληαικάησλ πιεξσκήο, κεηά ηελ
ππνβνιή απφ ηνλ πάξνρν ηζφπνζνπ εμνθιεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη ε ζπλνιηθή αμία ηεο
αλάζεζεο είλαη ην πνζφ ησλ 5.500,00 επξψ, ρσξίο Φ.Π.Α. (6.820,00 κε ΦΠΑ).

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ
ΛΟΤΣΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ Α.Δ.

