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Βέροια 18-02-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση ή μη παράτασης της τμηματικής προθεσμίας και της συνολικής
αντίστοιχα, της σύμβασης της υπηρεσίας «Υπηρεσία συμμόρφωσης του
Δήμου Βέροιας με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (GDPR 2016/679)»

Ο Δήμος Βέροιας, ως φορέας του Δημοσίου υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του
νέου Ευρωπαϊκού κανονισμού 679/2016 (General Data Protection Regulation -
GDPR) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και θα τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη – μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018. Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός ως
προς όλα τα μέρη του, ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος και δεν απαιτείται ειδική
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας.

Ο κανονισμός επιβάλλει μια σειρά νέων υποχρεώσεων στους οργανισμούς που
επεξεργάζονται δεδομένα, οι οποίες απορρέουν ιδίως την ενισχυμένη αρχή της
διαφάνειας στον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και τήρησης δεδομένων καθώς και
στην αρχή της λογοδοσίας, σύμφωνα με την οποία ο οργανισμός φέρει την ευθύνη
και πρέπει είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με όλες τις αρχές που
διέπουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Ο Δήμος Βέροιας ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επεξεργάζεται
δεδομένα που αφορούν στοιχεία υπαλλήλων, πολιτών, πελατών, προμηθευτών,
ανηλίκων, παρέχει πλήθος υπηρεσιών που απαιτούν επεξεργασία τόσο απλών όσο και
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (δημοτολόγιο, ληξιαρχείο, ΚΕΠ, ΚΑΠΗ,
μονάδες μέριμνας, κοινωνικά παντοπωλεία, ηλεκτρονικές υπηρεσίες) έχει
υποχρεώσεις επεξεργασίας, κοινοποίησης και γνωστοποίησης που επιβάλλονται από
το νόμο (Δι@ύγεια, μισθοδοσίες, εισαγγελικές παραγγελίες διαβιβάσεις εγγράφων),
ενώ συχνά συνεργάζεται με τρίτα μέρη και αναθέτει μέρος των υπηρεσιών του
(εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής κλπ).

Η συμμόρφωση με τον κανονισμό είναι μια σύνθετη διαδικασία που προϋποθέτει
εξειδικευμένες γνώσεις και εκπαίδευση στη σχετική νομοθεσία, ώστε να είναι δυνατή
η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου, ο εντοπισμός των αποκλίσεων
και των κινδύνων και η διατύπωση των απαραίτητων ενεργειών για να επιτευχθεί η
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συμμόρφωση.
Ο Δήμος προέβη στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας:

 «Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με το Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)»με την με ΑΔΑ:6
Ε3ΣΩ9Ο-241, ΑΔΑΜ18AWRD003198271 απόφαση ανάθεσης συνολικού
ποσού δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (19.592,00€ )
με το ΦΠΑ. Η τμηματική παραλαβή της α΄ φάσης της υπηρεσίας έγινε από
την αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αρ. 852/2017 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου και η οποία συνέταξε το επισυναπτόμενο σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών. Στη συνέχεια λήφθηκε η κατά νόμο
οριζόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σχετική η 876/2018
απόφαση «Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Α΄ σταδίου της υπηρεσίας
«Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με το Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)»

Όπως αναφέρεται και στην σχετική σύμβαση που υπεγράφη στις 27-06-2018/ Αρ.
πρωτ. : 17775 , η υπηρεσία αυτή τιμολογείται κατά στάδια. Η πρώτη τιμολόγηση
έγινε με το πέρας του Α΄ σταδίου , «Α. Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης»
Η δεύτερη τιμολόγηση γίνεται με το πέρας του Β΄ σταδίου, «Β. Διεξαγωγή
Αξιολόγησης –αποτίμησης της ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος-C.
Σύνταξη έκθεσης – Κατάρτιση σχεδίου συμμόρφωσης-D. Στάδιο εφαρμογής-
Υλοποίηση προτεινομένων μέτρων- Επίτευξη συμμόρφωσης».
Ήδη έχουνε κατατεθεί από την ανάδοχο εταιρία τα « Β. Διεξαγωγή Αξιολόγησης –
αποτίμησης της ασφάλειας του πληροφοριακού συστήματος-C. Σύνταξη έκθεσης –
Κατάρτιση σχεδίου συμμόρφωσης».
Με την παραλαβή των ανωτέρω ο Δήμος Βέροιας θα πρέπει να προχωρήσει στην
ικανοποίηση των διατεταγμένων προσαρμογών , ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη
συμμόρφωσης.
Λόγω της πολυπλοκότητας της δομής των υπηρεσιών του Δήμου, δεν είναι δυνατή η
άμεση εφαρμογή των προσαρμογών, οπότε και η ανάδοχος εταιρία δεν μπορεί να
προχωρήσει σε τελικό επανέλεγχο και έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης.
Με την από 25-01-2019 αίτησή της , που κατατέθηκε μέσα στη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης –λήξη την 27-01-2019- η ανάδοχος εταιρία ζητά παράταση ισχύος της
σύμβασης κατά τρείς (3) μήνες.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της σύμβασης «Χρόνος εκτέλεσης- Παράταση διάρκειας-
Ολοκλήρωση της υπηρεσίας (άρθρο 202 «Ολοκλήρωση της σύμβασης» & 217
«Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» του Ν. 4412/2016)»
«Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (07) μήνες από την ημερομηνία
ανάρτησης της υπογεγραμμένης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 38
«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» του Ν.
4412/2016.
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερ’ από εισήγηση της
υπηρεσίας που διαχειρίζεται την σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί
να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερ’ από σχετικό αίτημα του αναδόχου, που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, σε αντικειμενικά
δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016.
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί έγκαιρα το αίτημα
παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα κατά τα ανωτέρω διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν
στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
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έκπτωτος…………….».
Το άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 αναφέρει ότι:
«Άρθρο 217 Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας
1.Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό Ορίζεται η συνολική διάρκεια για
την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται,
τμηματικές/ενδιαμέσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών
και/ ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα
που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο
συμφωνητικό, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή
από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή
προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την υποβολή του
τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.
2.Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της
υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να
παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.»
Όπως προαναφέρθηκε τα αίτημα παράτασης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης
κατατέθηκε μέσα στο χρόνο ισχύος αυτής.
Η παράταση ζητείται για λόγους που δεν είναι υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας.
Η αιτούμενη χρονική παράταση –τρεις μήνες- είναι μικρότερη του 50% της
συνολικής προθεσμίας (επτά μήνες)

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’)Δημόσιες Συμβάσεις

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα το άρθρο 217

β) την επισυναπτόμενη σύμβαση που αφορά στην παροχή της υπηρεσίας
«Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου Βέροιας με το Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679)»

γ) Το από 25-01-2019 αίτημα του αναδόχου

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση ή μη χορήγησης
παράτασης (τμηματικής και συνολικής) διάρκειας της σύμβασης, κατά τρεις (3)
μήνες στην ανάδοχο εταιρία της υπηρεσίας «Υπηρεσία συμμόρφωσης του Δήμου
Βέροιας με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR
2016/679)».
Συνημμένα:
1.- Σύμβαση
2.- Αίτημα αναδόχου

Ο Αντιδήμαρχος

Αριστομένης Λαζαρίδης


