
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 13/05-07-2018 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ηµοτικής Α.Ε 

 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης σήµερα Πέµπτη (05) πέντε του µηνός 

Ιουλίου του χρόνου 2018 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συµβούλιο 

της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ, µε την από αριθμό πρωτοκόλλου 673/02-07-2018 πρόσκληση του 

Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. 

  

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 5 µελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Βαλσαµής Ελευθέριος 

Καρίνας Γεώργιος  

Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα  

Λυκάκη Χρυσαυγή 

 

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος    

 

 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Αριθµός Θέµατος:  7  

 

Αριθµός Απόφασης:  

 

59 

 

 

Ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαµής Ελευθέριος, εισηγούµενος το 7
ο
 θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: « Με την υπ’ αριθµόν 92/2017 απόφαση ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ, ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός έτους 2018 της επιχείρησης και 

εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 426/2017, απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Αριστοτέλη. Kατόπιν µε την 

υπ’ αριθµόν 02/2018 απόφαση ∆Σ της ΑΞΤΑ∆Α, ψηφίσθηκε η 1
η
 υποχρεωτική αναµόρφωση, η 

οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 41/2018 απόφαση ∆Σ του ∆ήµου.  Σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/97 όπως  αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 9 του 

Ν. 2623/98 πρέπει να εγκρίνουµε τη διενέργεια προµηθειών ή υπηρεσιών και να γίνει η διάθεση 

(ψήφιση) πιστώσεων που είναι γραµµένες στον προϋπολογισµό της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ  

οικονοµικού έτους 2018 που πρόκειται να ανατεθούν. Οι αναθέσεις θα γίνονται σύµφωνα µε τον 

νέο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016  τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

Έχει τεθεί σε εφαρµογή ο Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων (GDPR) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου, προστατεύει θεµελιώδη δικαιώµατα και ελευθερίες των φυσικών 

προσώπων και είναι ο νέος νόµος περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο νέος 

Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για την εναρµόνιση µε τον 

κανονισµό (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΑΔΑ: ΩΘΘΑΟΕΥ9-Λ99



Κανονισµός 2016/679 έχει τεθεί ήδη σε προαιρετική εφαρµογή και  θα τεθεί υποχρεωτικά σε ισχύ 

στις 25 Μαΐου 2018 σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να απαιτείται η ψήφιση αντίστοιχου 

εθνικού νόµου. Ως εκ τούτου και η ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ από την στιγµή που χρησιµοποιεί 

προσωπικά δεδοµένα σε µικρή κλίµακα βέβαια, κυρίως πελατών της, θα πρέπει να εναρµονιστεί µε 

την κοινοτική οδηγία. Για το λόγο αυτό προτείνω να προβούµε στην προµήθεια τριών σκληρών 

δίσκων οι οποίοι σε πρώτο στάδιο θα διαφυλάττουν αρχεία σε τυχόν απώλεια δεδοµένων από 

πιθανή βάση του Η/Υ ή του σκληρού δίσκου. Στην συνέχεια θα παρέχεται δυνατότητα 

κρυπτογράφησης των δεδοµένων ώστε να παραµένουν µη αναγνώσιµα. Οι δίσκοι θα παρέχουν και 

µια σειρά άλλων πλεονεκτηµάτων που θα διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδοµένα. Πέραν αυτών θα 

γίνει µια διαβάθµιση των χρηστών µε κωδικούς ασφαλείας σύµφωνα και µε τις υποδείξεις του 

τεχνικού µας ».  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α. ∆ΑΕ  µετά από διαλογική συζήτηση σχετική µε το 

θέµα: 

 

Αποφασίζει  οµόφωνα 

 

Α.   Τη διαβάθµιση των χρηστών που διαχειρίζονται προσωπικά δεδοµένα και δηµιουργία κωδικών 

ανά χρήστη και την προµήθεια σκληρών δίσκων που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την 

προστασία των προσωπικών δεδοµένων, έτσι ώστε να εναρµονιστούµε µε τον κανονισµό (GDPR) 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Εγκρίνουµε και ψηφίζουµε για τη διάθεση σε βάρος του Κ.Α. 15.01.11.000  του 

προϋπολογισµού της ΑΞ.Τ.Α.∆.Α ∆.ΑΕ οικονοµικού έτους 2018µε τίτλο «ΑΓΟΡΕΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», το ποσό των 1.145,76 €, για την 

προµήθεια 3 σκληρών δίσκων προκειµένου να εναρµονιστούµε µε την κοινοτική οδηγία περί 

προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και θα χρησιµοποιηθούν στα γραφεία της επιχείρησης 

µας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 59/2018 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Ιερισσός 05-07-2018 

 

Ο Πρόεδρος 

 

                                                                Βαλσαµής Ελευθέριος 
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