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                                                  Ακινα, 23.09.2019 

                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 21809 

Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδασ 

φμβαςη άμιςθησ παράταςησ παροχήσ υπηρεςιϊν μεταξφ του ΣΕΕ και τησ 
εταιρείασ ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΡΟΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ ΟΕ για την υλοποίηςη τησ 
διαφημιςτικήσ καμπάνιασ για τισ εκλογζσ του TEE τησ 03.11.2019 
 

τθν Ακινα ςιμερα, 23/09/2019 , ςτα γραφεία του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου 

Ελλάδασ (Κεντρικι Τπθρεςία), επί τθσ οδοφ Νίκθσ 4, Σ.Κ 105 63, μεταξφ των κατωτζρω 

ςυμβαλλομζνων, ιτοι: 

α) Αφενός μεν  του Νομικοφ Πρόςωπου Δθμοςίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με τθν 

επωνυμία «Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδασ», που εδρεφει ςτον Διμο Ακθναίων επί τθσ 

οδοφ Νίκθσ, αρ. 4, TK 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο ςτθ Δ.Ο.Τ. Δϋ Ακθνϊν, 

και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιϊργο Ν. ταςινό, αναφερόμενο εφ’ 

εξισ ωσ «ΣΕΕ», 

β) Αφετζρου δε  τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΡΟΟΠΟΤΛΟ 

& ΙΑ ΟΕ» και τον διακριτικό τίτλο  «SOLIDDOP»  που εδρεφει ςτον Διμο Χαλανδρίου  

επί τθσ οδοφ  Λ. Κθφιςίασ 282, Σ.Κ. 152 32, με Α.Φ.Μ. 998402949, υπαγόμενθ ςτθ ΔΟΤ  

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΤ, και εκπροςωπείται νομίμωσ από τον κ. Ιωάννη Δζτςη του Γεωργίου με 

ΑΔΣ ΑΚ 512206,  κάτοικο Βριλθςςίων,  αναφερόμενοσ  ςτο εξισ ωσ «Ανάδοχοσ», 

 

αφοφ ελήφθηςαν υπόψη: 

 

 Σο άρκρο 2 παρ. 31 και το άρκρο 118 του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) 

«Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν» 

 Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, 

τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 

κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ 

(Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει 

ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ), 

 H υπ’ αριθ. Α7/22/2019  (ΑΔΑ:ΨΙ4Ε46Ψ842-5Λ2) απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ 

Επιτροπισ (ΔΕ) του ΣΕΕ, δυνάμει τθσ οποίασ αποφαςίςτθκε θ ανάκεςθ για τθν 

υλοποίθςθ τθσ διαφθμιςτικισ καμπάνιασ για τισ εκλογζσ του ΣΕΕ 

 Θ υπ’ αρικ. πρωτ. ΔΟΤ/917/19.08.2019 (ΑΔΑ:Ω3ΚΗ46Ψ842-4ΩΕ) Απόφαςθ 

ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  

 Θ από 26.07.2019 (αρ. πρωτ. ΣΕΕ 18042/26.07.2019) προςφορά τθσ Αναδόχου  
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 Θ με αρ. πρωτ. 19314/22.08.2019 ςφμβαςθ μεταξφ του ΣΕΕ και τθσ εταιρείασ 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΔΡΟΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ ΟΕ 

  Θ υπ’ αρικ. Α45/26/2019 (ΑΔΑ:6ΟΡΔ46Ψ842-ΑΚΟ) διόρκωςθ τθσ υπ’ αρικμ.   

Α7/22/2019 Απόφαςθσ τθσ ΔΕ του ΣΕΕ 

 

ςυμφωνήθηκε, ςυνομολογήθηκε και ζγινε αμοιβαία αποδεκτή η παράταςη 

τησ  με αρ. πρωτ. 19314/22.08.2019 μζχρι  05.11.2019 ςφμβαςησ, χωρίσ αμοιβή 

για την Ανάδοχο, με το ίδιο αντικείμενο και πλαίςιο ςυνεργαςίασ  για τη 

δημιουργία διαφημιςτικήσ καμπάνιασ ςτο διαδίκτυο και τα social media για τισ 

εκλογζσ του ΣΕΕ τησ 03.11.2019. 

 

 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

Για το ΣΕΕ 

Ο Πρόεδροσ 

 

 Γιϊργοσ Ν. ταςινόσ 

 

  Για τθν  Ανάδοχο 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ  

 

Ιωάννθσ Δζτςθσ 

 

 




