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ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΣΗΕΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια:
των αποφάσεων υπ’ αρίθμ. 94/9-4-19 και 3/2-7-19 ,
της διενέργειας διαγωνισμού με Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την ενοικίαση του ισογείου
καταστήματος επί της οδού Βουκουρεστίου 21 και του
κυλικείου του πρώτου ορόφου του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ,
της αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή
(η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Αγγελική Γυπάκη Β’
Αντιπρόεδρο, Χρύσα Σαλαβράκου Νομική Σύμβουλο και Χρ.
Μπούση Διευθυντή),
της εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής, ως το
επισυναπτόμενο πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών,
και της εισήγησης της Προέδρου κ. Μαρίας Αντωνιάδου:
Εγκρίνει ομόφωνα τη μίσθωση του ισογείου καταστήματος, επί της
οδού Βουκουρεστίου αρ. 21, ιδιοκτησίας της ΕΣΗΕΑ, και του
κυλικείου του πρώτου ορόφου του κτηρίου της ΕΣΗΕΑ, στους κ.κ.
Δήμητρα Τασσοπούλου – Παύλο Τσίτση και Ιωάννη Πετρόπουλο, οι
οποίοι κατέθεσαν την πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Σε περίπτωση που αποσύρουν το ενδιαφέρον τους, το Δ.Σ.
εξουσιοδοτεί ομοφώνως τη νομική υπηρεσία όπως επικοινωνήσει με
τον κ. Ιωάννη Γιαννέλο (Latte Art), ο οποίος κατέθεσε τη
δεύτερη προσφορά.

Η Πρόεδρος κυρία Μαρία Αντωνιάδου και ο Γενικός Γραμματέας
κύριος Σταύρος Καπάκος εξουσιοδοτούνται ομοφώνως να υπογράψουν
όλα τα σχετικά έγγραφα και συμφωνητικά για τη μίσθωση του
καταστήματος και του κυλικείου.

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DPO.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια:
των αποφάσεων υπ’ αρίθμ. 2/25-6-19, 4/9-7-19 και
7/30-7-19,
της διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για την επιλογή του Υπεύθυνου Προστασίας
Δεδομένων DPO,
της αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή
(η οποία απαρτίζεται από τους κ.κ. Άρ. Αγάτσα Α’
Αντιπρόεδρο, Μάχη Νικολάρα Ειδική Γραμματέα, Χρ. Μπούση
Διευθυντή, Απ. Τσαλαπάτη Νομικό Σύμβουλο, Ρ. Πέτρου
Προϊσταμένη Λογιστηρίου
Μηχανοργάνωσης),

και

Z.

Μαυράκη

Υπεύθυνο

της εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής, όπως την ανέλυσε
κατά τη συνεδρίαση η Α’ Αντιπρόεδρος κυρία Άρια Αγάτσα:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία την υπογραφή του επισυναπτόμενου
ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας, με την εταιρεία Advanced
Quality Services Ltd- Προωθημένα Συστήματα Εξυπηρέτησης ΕΠΕ
(AQS), για την εκτέλεση του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)», η οποία κατέθεσε την
πλέον συμφέρουσα και τεχνικά αρτιότερη προσφορά.
Το έργο θα υλοποιηθεί βάσει των όσων αναφέρονται στην από
11/7/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΣΗΕΑ και στην
από 26/7/2019 έγγραφη προσφορά του Συμβούλου.

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που
πραγματοποιείται για τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων
στο δημοσιογραφικό έργο, κι έπειτα από την εισήγηση της
Προέδρου κ. Μ. Αντωνιάδου, αποφασίζει:
Α) Να γίνει καταγραφή σχετικά με το τί ισχύει στο
δημοσιογραφικό κλάδο σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα και
για το σκοπό αυτό, να ενταχθεί στο ερωτηματολόγιο, το οποίο
αποστέλλεται στα μέλη της ΕΣΗΕΑ, ερώτηση (1η κατά σειρά), με
την οποία να ζητείται ενημέρωση από το κάθε μέλος ξεχωριστά,
αν και τι προβλέπεται στις εργασιακές του συμβάσεις για το
θέμα αυτό. Εξαιρούνται τα μέλη, τα οποία εργάζονται σε ΜΜΕ του
δημόσιου κι ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς ήδη καλύπτονται
από την από 5/6/2019 ΣΣΕ (άρ.1) (Α.Π.ΕΣΗΕΑ1470/1-7-19).
Β) Η Ειδική Γραμματέας κ. Μ. Νικολάρα, ως επικεφαλής, και ο
σύμβουλος κ. Γ. Βότσκαρης, σε συντονισμό με το σύμβουλο της
ΕΣΗΕΑ για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, δικηγόρο κ.
Άλκη Ψάρρα, θα χειρίζονται το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων
και θα φέρουν σχετικές εισηγήσεις στο Δ.Σ.

