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ΠΡΟΣ 

Την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου  
 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την 

υπηρεσία με τίτλο: «Ανάπτυξη συστήματος διαδικασιών και πολιτικών για την προσαρμογή του 

Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων 2016/679 (γνωστού ως GDPR)» 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85Α/11-03-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση -  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».  

2. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ειδικότερα με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την 
υποπαρ.(α) της παρ. (9) και της παρ (31) της παρ.1 του άρθρου 2  και  της παρ. (15) της παρ 3 
του άρθρου 2 του Ν.4412/2016. 

3. Το Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και 

 
Σύμφωνα με την 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος, Ζ κλιμάκιο, με μία σειρά 

πράξεών του έκανε δεκτό το εξής: «Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) 
ορίζει ότι: ««1.Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο, εκτός από εκείνα που 

ανήκουν εκ του Νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δ.Σ. 
μεταβίβασε σε Επιτροπή του», όπου συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των 

Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες 
του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των 

λοιπών οργάνων του Δήμου. Συνεπώς μετά την ισχύ του Ν.3852/2010, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι, 



καταρχήν, αρμόδια για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τμ. 7 
Πράξη 33/2012). 

 

 

Στις 27 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων – General Data Protection Regulation -GDPR-). 
 
O κανονισμός αυτός καταργεί την οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

που ισχύει σήμερα και βάσει του οποίου έχει προκύψει ο Νόμος 2472/1997 του Ελληνικού κράτους. 
Βάσει του νομικού συστήματος της ΕΕ οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί είναι γενικής εφαρμογής, 

υποχρεωτικοί και άμεσα εφαρμόσιμοι σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση για 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία εκάστου κράτους μέλους. 

 
Ο κανονισμός GDPR ισχύει για ένα πιο ευρύ πλαίσιο απ' ό,τι μπορεί κανείς να αντιληφθεί με την πρώτη 

ματιά. Θέτει νέους κανόνες για τις εταιρείες, τους κρατικούς οργανισμούς, τις μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις και τους υπόλοιπους οργανισμούς που προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες σε άτομα που 

διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή που συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα που συνδέονται με 
κατοίκους της ΕΕ.  

 
Ο GDPR περιγράφει τα δικαιώματα κάθε ατόμου του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε 

επεξεργασία από κάθε επιχείρηση / φορέα. Αυτά τα ενισχυμένα δικαιώματα παρέχουν στα άτομα 
μεγαλύτερο έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, ο κανονισμός θέτει 

πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις / φορείς σχετικά με την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή 

τους.  
   

Σε αντίθεση με τους νόμους περί ιδιωτικού απορρήτου που εφαρμόζονται σε ορισμένες άλλες περιοχές 
δικαιοδοσίας, ο κανονισμός GDPR ισχύει για οργανισμούς όλων των μεγεθών και όλων των κλάδων. Για 

το σκοπό αυτό οι προδιαγραφές του νέου κανονισμού που ενδιαφέρει εξαιρετικά τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς είναι αυστηρές, ενώ προβλέπει και εξοντωτικά πρόστιμα που φτάνουν τα € 20 εκ. Όλες οι 

Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί και ΟΤΑ, θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαΐου 
2018. 

 
Με αυτά τα δεδομένα, Ο Δήμος Διονύσου, όπως όλοι οι οργανισμοί που επεξεργάζονται προσωπικά 

δεδομένα, οφείλει να προσαρμοστεί άμεσα στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό. Η προσαρμογή του 
Δήμου αφορά τόσο την ασφάλεια όσο και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που 

επεξεργάζεται. Για το σκοπό αυτό και λόγω του ότι αφενός δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα του 
προσωπικού του Δήμου και αφετέρου απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και με δεδομένο ότι ο Δήμος δεν 

απασχολεί προσωπικό εξειδικευμένο στο θέμα, απαιτείται η συνεργασία του Δήμου με εξειδικευμένη 
εταιρεία συμβούλων (εξωτερικό ανάδοχο) η οποία θα υποστηρίξει την προσαρμογή του στον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό.  
 

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαία η ανάθεση σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη, ο 
οποίος διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία για την εκτέλεση των 

προαναφερθέντων εργασιών. 



 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει  

 
Τη διενέργεια αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υπηρεσία με τίτλο: 

«Ανάπτυξη συστήματος διαδικασιών και πολιτικών για την προσαρμογή του Δήμου Διονύσου στις 
απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 

(γνωστού ως GDPR)», συνολικού ποσού 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με την διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, η δε σχετική δαπάνη και διάθεση της 

πίστωσης σε βάρος του σχετικού Κ.Α.00: 6142.0006 του ισχύοντος προϋπολογισμού θα εγκριθεί με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 

 

                                                               

 

                                                                      ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
                                                               O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

                                                                    ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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