
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.289/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

   Θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για  υπηρεσία συμμόρφωσης με τον 
              ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR και υπεύθυνο DPO  
   

      Στην  Πρέβεζα,   σήμερα  Πέμπτη  10  Μαΐου 2018  και  ώρα  13:00  μ.μ.  στο  Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.9099/04-05-2018 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

      Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος  1. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος  2.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     3.  Νέσσερης Χρήστος

      4.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     5.  Κατέρης Κωνσταντίνος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος
     7.  Παππάς Δημήτριος

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.
  O Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Ο.Ε  ότι  με  την  αριθμ.287/2018 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή
το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον διότι ο Δήμος έχει οριστική και καταληκτική προθεσμία μέχρι
τις 25 Μαΐου 2018 να έχει ορίσει ανάδοχο ως υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) και να
έχει  κάνει  τις  αρχικές  ενέργειες  για  την  συμμόρφωσή  του  με  τον  Ευρωπαϊκό  Κανονισμό
679/2016  (GDPR).  Μη  υλοποίηση  των  ανωτέρω  μέχρι  την  αναφερόμενη  ημερομηνία
(25/05/2018) επισύρει,  σε περίπτωση ελέγχου, διοικητικό πρόστιμο από την Ελληνική Αρχή
Προστασίας  Δεδομένων,  που είναι  και  η  αρμόδια  αρχή  για  την  εφαρμογή  του  Ευρωπαϊκού
Κανονισμού στην Ελλάδα.
    Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 2ο θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης,  παρουσίασε  την
εισήγηση  της  Οικονομικής Υπηρεσίας,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Αν.Δήμου), που έχει
ως εξής:  
  «...Σύμφωνα με το Ν 3852/10 άρθρο 72 παρ.1δ, η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη  διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού εκτός από εκείνες που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο ή ο Δήμαρχος.
   Έχοντας υπόψιν:
   - το ΠΔ 80/2016 ( Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ) ΦΕΚ 145/5-8-2016 ΤΕΥΧΟΣ
Α' και τον προϋπολογισμό του Δήμου μας  που ψηφίσθηκε με την Α.Δ.Σ. 583/2017 – ΑΔΑ
ΩΟΜΙΩΞΧ-Ν7Ν και  εγκρίθηκε  με  την  Αρ.  3524/2018 – ΑΔΑ 6ΩΕΣΟΡ1Γ-ΒΘΧ Απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.

 Την  ανάγκη  για  υπηρεσία  συμμόρφωσης  με  τον  ευρωπαϊκό  κανονισμό  GDPR  και
υπευθύνου DPO  σύμφωνα με την εισήγηση του ΤΜ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ με Αρ.Πρωτ.
9101/04-05-2018. 

ΑΔΑ: 72Ρ6ΩΞΧ-92Ω



Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης έγκρισης της δαπάνης και  διάθεσης της   πίστωσης που
είναι  εγγεγραμένη στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  οικον.έτους  2018  και  στον  Κ.Α.Ε.
02.10.7425.001  συνολικού ποσού  24.800,00€ για  υπηρεσία συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό
κανονισμό GDPR και υπεύθυνο DPO  ως εξης:

ΠΑΥ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ  ΠΟΣΟ ΣΕ €
  

364 02.10.7425.001  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR  ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ DPO

24.800,00 €

    
       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της Υπηρεσίας
 την αριθ.364/2018 πρόταση  ανάληψης υποχρέωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού  24.800,00   ευρώ, εγγεγραμμένης στον
προϋπολογισμό  του  Δήμου  οικ.  έτους  2018 όπως  εμφανίζεται  στον  κατωτέρω  πίνακα,
σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας:  

ΠΑΥ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ €
  

364 02.10.7425.001  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR  ΚΑΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΟ DPO

24.800,00 €

  
   

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  289/2018.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΔΑ: 72Ρ6ΩΞΧ-92Ω
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