
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Αγ. Στέφανος,      25/05/2018 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     Αριθ. Πρωτ.  18768 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,  

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΤΗΛ: 213 2030674 

FAX: 213 2030630 

 

ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 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)». - CPV 79411000-

8, ΑΔΑΜ: 18REQ003153145 β) της σχετικής μελέτης και γ) της διαδικασίας ανάθεσης της  

σύμβασης.   

 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1) Τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (η 

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 

απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και 

εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις), 

2) Το  Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), άρθρο 209, 

3) Το Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. Α’ 247), «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4) Το  Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

5) Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. για τις δράσεις πληροφόρησης και 

δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη - μέλη σχετικά με τις 

παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 

6) Το Ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’ 133), «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει. 

7) Το  Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 138). «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 

διατάξεις». 

8) Το  Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

9) Το Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85Α/11-03-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 3 Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ.» 



10) Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών 

και υπηρεσιών». (προσαγωγή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ)», και 

ειδικότερα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 

4412/2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, εδάφιο 9β. 

(δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών) του Ν. 4412/2016, του άρθρου 118, παρ. 

1, 2, 3 και 4 του Ν. 4412/2016, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του 

άρθρου 20, παρ. 13 του Ν. 3731/2008, όπως ισχύουν σήμερα, 

11) Την υπ’ αρ.119/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «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)», 

 

παρακαλούμε προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου όπως ληφθεί σχετική 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: 

 

1) Για την έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την Παροχή Υπηρεσιών 

Συμβούλου 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)», ποσού 23.994,00 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με σχετική πίστωση σε βάρος του Κωδικού Εξόδων 

Κ.Α.00: 6142.0006 του Προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018, 

   

2) Για την έγκριση της υπ. αρ. 1/2018 Μελέτης του Τμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας  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)», προϋπολογισμού 23.994,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 

 

3) Για την ανάθεση της σύμβασης εκτέλεσης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του 

άρθρου 118 του Ν.4412/2016 λόγω ύψους της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών: 

«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)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

 

 

       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

       ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

 

Κοιν.: 1) Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών        

 2) Τμ. Λογιστηρίου  

 3) Τμ. Προμηθειών  


