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                                                  Αθήνα, 02/10/2019 

                                                                                             Αρ.Πρωτ.: 22697 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

Σύμβαση ανάθεσης των υπηρεσιών σχετικών με την αξιοποίηση ηλεκτρονικού 
και έντυπου τύπου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης αναφορικά με τις 
δραστηριότητες του ΤΕΕ για ένα (1) έτος ποσού δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων 
ευρώ (16.200,00 €) πλέον ΦΠΑ 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 02/10/2019, στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία), επί της οδού Νίκης 4, Τ.Κ 105 63, μεταξύ των κατωτέρω 

συμβαλλομένων, ήτοι: 

α) Αφενός μεν  του Νομικού Πρόσωπου Δημοσίου Δικαίου (‘ΝΠΔΔ’) με την 

επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της 

οδού Νίκης, αρ. 4, TK 105 63, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, 

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιώργο Ν. Στασινό, αναφερόμενο εφ’ 

εξής ως «ΤΕΕ», 

β) Αφετέρου δε της εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ»  που 

εδρεύει στον Δήμο Θεσσαλονίκης επί της οδού Βάκχου 30, Τ.Κ. 54629, με Α.Φ.Μ. 

099907378, υπαγόμενη στη ΔΟΥ Α’ Θεσσαλονίκης , και εκπροσωπείται νομίμως από τον 

κ. Γεώργιο Τσουράπη του Ιωάννη με ΑΔΤ ΑΒ 655112,  κάτοικο Δραπετσώνας, 

αναφερόμενος  στο εξής ως «Ανάδοχος», 

 

αφού ελήφθησαν υπόψη: 

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

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», 

 Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) εφεξής 

Κανονισμός, 
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 O νόμος 4624/2019 ως προς τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ενσωμάτωση στην 

εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις. 

 H υπ’ αριθ. Α60/Σ25/2019 (ΑΔΑ:6Τ9Ζ46Ψ842-Β17) απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής (ΔΕ) του ΤΕΕ, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η ανάθεση των 

υπηρεσιών σχετικών με την αξιοποίηση ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου και 

των κοινωνικών μέσων δικτύωσης αναφορικά με τις δραστηριότητες του ΤΕΕ 

για ένα (1) έτος 

 Η με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/950/23-09-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

6ΒΑΝ46Ψ842-Π6Μ) 

 Η  προσφορά της  Αναδόχου (Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ : 20970-16/09/2019) 

 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

 

Άρθρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκ μέρους της Αναδόχου προς το ΤΕΕ παροχή 

υπηρεσιών σχετικά με την αξιοποίηση ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου και των 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης αναφορικά με τις δραστηριότητες του ΤΕΕ για ένα (1) 

έτος. Ειδικότερα οι υπηρεσίες διακρίνονται: 

1. ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

 Αποδελτίωση εφημερίδων, free press, περιοδικών Αθήνας & Θεσσαλονίκης, 

επαρχιακού τύπου. 

 Ηλεκτρονική παράδοση των δημοσιευμάτων μέσω ενοποιημένης ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας (web portal) σε μορφή αρχείων pdf, jpg, djvu. Η παράδοση θα 

γίνεται αυθημερόν (06:00 – 09:00 το πρωί το αργότερο) καθημερινά, 

Σαββατοκύριακα και αργίες  

 Το κάθε απόκομμα θα δίνεται και σε κείμενο σε επεξεργάσιμη μορφή plain text 

(απλό κείμενο – word)  

 Επισήμανση – υπογράμμιση της λέξης κλειδί μέσα στο απόκομμα  
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 Κατηγοριοποίηση του Θεματολογίου του ΤΕΕ μέσα από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα – web portal  

 Αναζήτηση αρχείου μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα – web portal με 

βάση τα παρακάτω κριτήρια: ημερομηνία, έντυπο, λέξη κλειδί, κατηγορία, τίτλο  

 Αποστολή των δημοσιευμάτων με e-mail σε πολλαπλούς χρήστες μέσα από την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα – web portal (με δυνατότητα υπογράμμισης της λέξης 

κλειδί μέσα στο απόκομμα και αναζήτηση με βάση την κατηγορία των θεμάτων) 

 Δυνατότητα εξαγωγής report (με link στα αποκόμματα) σε αρχεία MS EXCEL, MS 

WORD 

 Δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον για 

smart phone και tablets 

 Εξαγωγή των αποκομμάτων σε τύπους αρχείων pdf, jpg, djvu ή σε συμπιεσμένο 

αρχείο – zip 

 Δυνατότητα εξαγωγής σε multipages (πολλά δημοσιεύματα σε ένα αρχείο) 

επιλεγμένων αποκομμάτων και δυνατότητα download σε flash και pdf 

 Αποστολή κάθε μήνα cd ή dvd με όλα τα δημοσιεύματα σε μορφή pdf 

 10 άδειες χρήσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα – web portal 

2. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ  

 (Α) Αποδελτίωση Ίντερνετ:  

 Παρακολούθηση καθημερινά, Σαββατοκύριακα και αργίες επί 24ώρου βάσεως 

θεμάτων που αφορούν: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Πρόεδρο ΤΕΕ, 

Μηχανικούς, ΤΣΜΕΔΕ, Πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ 

 Ηλεκτρονική παράδοση των δημοσιευμάτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

(web portal) το αργότερο 5 λεπτά από την αναφορά  

 Περιλαμβάνει sites, blogs, web portals, portals κλπ Ελλάδας και Κύπρου  

 Κατηγοριοποίηση του Θεματολογίου του ΤΕΕ μέσα από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα – web portal  

 Δυνατότητα εξαγωγής report (με link στα αποκόμματα) σε αρχεία MS EXCEL, MS 

WORD  

 Δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον για 

smart phone και tablets  

 Αναζήτηση αρχείου μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα  - web portal με 

βάση τα παρακάτω κριτήρια: ημερομηνία, έντυπο, λέξη κλειδί, κατηγορία, τίτλο, 

κείμενο αποσπάσματος  
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 Αποστολή των δημοσιευμάτων με e-mail σε πολλαπλούς χρήστες μέσα από την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα – web portal  

 Δυνατότητα διαγραφής ανεπιθύμητων δημοσιευμάτων μέσα από την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα – web portal  

 10 άδειες χρήσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα – web portal 

 (Β) Αποδελτίωση Social Media:  

 Παρακολούθηση καθημερινά, Σαββατοκύριακα και αργίες επί 24ώρου βάσεως 

θεμάτων που αφορούν: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Πρόεδρο ΤΕΕ, 

Μηχανικούς, ΤΣΜΕΔΕ, Πρόεδρο ΤΣΜΕΔΕ 

 Ηλεκτρονική παράδοση των δημοσιευμάτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

(web portal) σε real time  

 Περιλαμβάνει facebook, twitter, youtube, blogs Ελλάδας και Κύπρου  

 Πρόσβαση στις αναφορές ανά μέσο, ανά λέξη κλειδί και ανά κατηγορία   

 Αποστολή των δημοσιευμάτων με e-mail σε πολλαπλούς χρήστες μέσα από την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα – web portal  

 10 άδειες χρήσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα – web portal 

3. ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ: 

 Παρακολούθηση καθημερινά, Σαββατοκύριακα και αργίες επί 24ώρου βάσεως 

θεμάτων που αφορούν: ΤΕΕ, Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ, Πρόεδρο ΤΕΕ, 

Μηχανικούς  Μέλη ΤΕΕ  

 Ηλεκτρονική παράδοση των tv & radio clips μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

(web portal), καθημερινά, Σαββατοκύριακα και αργίες όλο το 24ωρο, το 

αργότερο 5 λεπτά από την αναφορά  

 Η παρακολούθηση αφορά ενημερωτικές – ψυχαγωγικές εκπομπές και δελτία 

ειδήσεων  

 Η παράδοση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών αναφορών να είναι 

μονταρισμένη  

 Αρχειοθέτηση κατά ημερομηνία και πρόσβαση επί 24ώρου βάσεως από 

οποιονδήποτε υπολογιστή με κωδικό ασφαλείας  

 Αποδελτίωση από τα παρακάτω κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας: 

 Τηλεοπτικοί σταθμοί: ΒΟΥΛΗ, ΕΡΤ, MEGA CHANNEL, ΑΝΤ1, ALPHA, STAR, E, ΣΚΑΙ, 

KONTRA CHANNEL, CHANNEL 9, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΡΤ, ACTION 24, EXTRA 3, SBC 

ΚΛΠ 





  
5 

 Ραδιοφωνικοί σταθμοί: ΕΡΤ, ALPHA, ΣΚΑΙ, FLASH, ΑΘΗΝΑ 984, REAL FM, ΒΗΜΑ 

FM, ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΘΕΜΑ, 24/7, ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΛΠ 

 Αποστολή link μέσω site μεταφοράς δεδομένων σε υψηλή ανάλυση – 

ασυμπίεστο  

 Αποστολή κάθε μήνα dvd με όλες τις αναφορές   

 10 άδειες χρήσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

4. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

Το θεματολόγιο της αποδελτίωσης θα καλύπτει, ενδεικτικά, τις εξής γενικές 

κατηγορίες, οι οποίες μπορούν να αναπροσαρμόζονται κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των μερών, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: 

 Δράση ΤΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, Συλλόγων Μηχανικών 

 Προκηρύξεις Έργων, Μελετών και Προμηθειών Δημοσίου, Κοινοτικών 

Προγραμμάτων, Προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης 

 Εκπαίδευση – Επαγγελματικά Δικαιώματα 

 Απασχόληση – Ασφάλεια Εργαζομένων – Ασφάλεια Εργασίας 

 Οικονομία – Φορολογία  

 ΕΕ –  Κοινοτικά προγράμματα  - ΚΠΣ - ΕΣΠΑ 

 Δημόσια Διοίκηση – Αυτοδιοίκηση – Περιφερειακή Ανάπτυξη 

 Δημόσια Έργα – Ιδιωτικά Οικοδομικά Έργα 

 Τεχνολογία – Έρευνα – Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες 

 Ενέργεια 

 Βιομηχανία  

 Γεωργία 

 Μεταφορές 

 Περιβάλλον 

 Εμπόριο – Επιχειρήσεις  (Γενικές διατάξεις, Ποιότητα – Τυποποίηση – 

Διαπίστευση – ISO 9000) 

 Πολιτισμός – Τέχνες - Αθλητισμός 

 -Πολιτιστική κληρονομιά (παραδοσιακοί οικισμοί)  

 -Αξιοποίηση Αθλητικών εγκαταστάσεων  

 -Άρθρα που αναφέρονται σε Μηχανικούς - συγγραφείς, αθλητές, ζωγράφους, 

ηθοποιούς  
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 Επικαιρότητα βασισμένη στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων (αποκλειστικά 

πολιτικά και γενικά θέματα) 

 Δικαιοσύνη (Άρειος Πάγος, ΣτΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο) 

 Media 

 Πολιτική 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΗ – ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος ,  από την υπογραφή της παρούσας.  

Η πιστοποίηση της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών από την Ανάδοχο στο 

ΤΕΕ θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ, όπως αυτή 

ορίστηκε με τις υπ’ αρ. A2/Σ40/2018 και Α46/Σ12/2019 αποφάσεις της ΔΕ του 

ΤΕΕ για το έτος 2019, και όπως αυτές θα τροποποιηθούν στο μέλλον, η οποία θα 

βεβαιώνει την καλή εκτέλεση. Οι Υπεύθυνοι Παραλαβής θα ελέγξουν αν η 

Ανάδοχος εκτέλεσε τους όρους της παρούσας σύμβασης και θα προβούν 

εγγράφως σε συστάσεις και υποδείξεις σε αυτήν εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση. 

Η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί εγκαίρως και προσηκόντως προς τις 

ανωτέρω υποδείξεις και συστάσεις εφόσον προκύψουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ 

(16.200,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ποσού  τριών χιλιάδων οκτακοσίων 

ογδόντα οκτώ ευρώ (3.888,00 €) ήτοι στο συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων ογδόντα 

οκτώ ευρώ (20.088,00 €) στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις. 

Η πληρωμή της Αναδόχου θα γίνει, μετά την πιστοποίηση της παραλαβής των 

παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ, την έκδοση Απόφασης για 

την έγκριση καταβολής από τη ΔΕ του ΤΕΕ και την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 0851.01. 

Η Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση τιμολογίου, επί του οποίου θα γίνονται οι 

νόμιμες κρατήσεις και η παρακράτηση φόρου. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

εξόφληση του τιμολογίου είναι η προσκόμιση προσήκουσας φορολογικής και 
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ασφαλιστικής ενημερότητας. Οποιαδήποτε έξοδα (όλως ενδεικτικά: χαρτόσημα, 

νόμιμες κρατήσεις κ.λπ.) βαρύνουν την Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην προβεί σε καμία απολύτως πράξη προσβολής των 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ΤΕΕ, καθώς και των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα των μελών ή συνεργατών αυτού, που τυχόν έρθουν εις γνώση της, καθ΄ 

οιονδήποτε τρόπο, ενώ ταυτόχρονα οφείλει να ενημερώσει το ΤΕΕ,  για οποιαδήποτε 

περίπτωση προσβολής αυτών υποπέσει στην αντίληψή της.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει ως άκρως εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο οποιαδήποτε δεδομένα, έγγραφα ή πληροφορίες 

που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει 

ότι το σύνολο των υπάλληλων του γνωρίζουν και συμμορφώνονται προς τις 

υποχρεώσεις  που προκύπτουν από το παρόν άρθρο και παράλληλα να εξασφαλίσει την 

διαφύλαξη και ασφάλεια των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων και την 

παρεμπόδιση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων τρίτων σε αυτά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της παρούσας 

περιέλθουν στον Ανάδοχο εμπιστευτικές Πληροφορίες που αποτελούν ή συνδέονται με 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εργαζομένων του ΤΕΕ, μελών του ή και τρίτων 

(εφεξής προσωπικά δεδομένα), ο Ανάδοχος δρα ως «εκτελών την επεξεργασία» και 

δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΤΕΕ, 

τις προβλέψεις του Κανονισμού και του Ν.4624/2019 που αφορούν και ρυθμίζουν την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μη προσήκουσας ή μη έγκαιρης εκτέλεσης των όρων της 

παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, και οφείλονται 

αποδεδειγμένα στον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί  έκπτωτος, αφού 

προηγουμένως αποτύχουν οι ενέργειες φιλικής διευθέτησης,  με Απόφαση της ΔΕ του 

ΤΕΕ. Στην περίπτωση αυτή το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει από την Ανάδοχο την 

καταβολή αποζημίωσης για οποιαδήποτε αποδεδειγμένη ζημία, άμεση ή έμμεση, 

υποστεί. 

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ευθύνης του Αναδόχου στην καθυστέρηση της παροχής 

των παραπάνω υπηρεσιών και εν γένει πλημμελούς εκπλήρωσης των 

αναλαμβανομένων υποχρεώσεων και αφού προηγουμένως αποτύχουν οι ενέργειες 

φιλικής διευθέτησης των ενδεχόμενων διαφορών, η Ανάδοχος υποχρεούται στην 

καταβολή προς το ΤΕΕ του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) για κάθε ημέρα 

καθυστέρησης, ως ποινική ρήτρα, η οποία συμφωνείται από τούδε εύλογη, δίκαιη, 

σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη και ανάλογη με το σκοπό για τον οποίο 

συμφωνείται. Το προαναφερόμενο ποσό της ποινικής ρήτρας θα καταβάλλεται 

ανεξάρτητα από την ως άνω αποζημίωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

 

Ρητώς συμφωνείται ότι η Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει το σύνολο ή μέρος 

των υποχρεώσεων ή των απαιτήσεών του που απορρέουν από την παρούσα σε τρίτο 

χωρίς την έγγραφη σχετική συναίνεση του ΤΕΕ, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για όλα τα λοιπά θέματα της 

παρούσας ισχύουν οι κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τους όρους και προϋποθέσεις 

περί ανάληψης υποχρεώσεων και περί προμηθειών του Δημοσίου και ιδίως του Ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
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Υπηρεσιών» και του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄/99) «Περί κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 

 

Για κάθε διαφορά που απορρέει αμέσως ή εμμέσως από τη σύμβαση αυτή και αφορά 

την ερμηνεία ή/και την εκτέλεσή της αρμόδια είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια των 

Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. 

Τυχόν ακυρότητα όρου/όρων της παρούσας δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων 

όρων, τα δε συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να καλύψουν το κενό που ενδέχεται να 

προκύψει εξαιτίας ακυρότητας όρου/όρων ερμηνευτικά ή και με συμπλήρωση της 

παρούσας κατά τρόπο που να εκπληρούται ο οικονομικός σκοπός της. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή και συμπλήρωση της παρούσας σύμβασης 

πραγματοποιείται και είναι ισχυρή μόνον εφόσον γίνει εγγράφως και προσυπογραφεί 

νομίμως και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αποδεικνύεται δε μόνον εγγράφως, 

αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε 

και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφηκε, νόμιμα και ως έπεται, από τους 

συμβαλλόμενους, σε τρία (3) όμοια και ισόκυρα πρωτότυπα, εκ των οποίων (2) έλαβε το 

ΤΕΕ και ένα (1) ο Ανάδοχος για κάθε νόμιμη χρήση. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Για το ΤΕΕ 

Ο Πρόεδρος 

 

 Γιώργος Ν. Στασινός 

    

  Για την  Ανάδοχο 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος  

 

Γεώργιος Ι. Τσουράπης 

 

 




