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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
  Στην Αθήνα σήμερα 05/06/2019, ημέρα Τετάρτη και στα γραφεία του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας Ν.Π.Δ.Δ. επί της οδού Νίκης, αρ. 4, αφ’ ενός μεν ο Γεώργιος 
Στασινός του Νικολάου, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην 
Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενοκράτους, αρ. 9, κάτοχος του, με 
αριθμό ΑΚ 704950/21-11-2013, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος 
Ασφαλείας Συντάγματος, ενεργών υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής και νόμιμος εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ», αφ’ ετέρου 
δε η Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης Εταιρεία 
Δικηγόρων» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Ομήρου, αρ. 35, με Α.Φ.Μ 
998352500 , υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών, ως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. 
Γιώργο Γεραπετρίτη, Δικηγόρο Αθηνών, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 
   
  Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφάσισε να κατατεθεί αίτηση ακύρωσης από 
το ΤΕΕ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά  του κύρους του ΠΔ 31/2019 
«΄Ιδρυση Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας». Δεδομένου ότι τα 
ζητήματα που ρυθμίζονται με το άνω ΠΔ επηρεάζουν την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας και τα αντίστοιχα δικαιωμάτα των μηχανικών μελών του ΤΕΕ, αλλά 
και εν γένει των θεμάτων που εγείρονται από αυτό για το σύνολο του τεχνικού κόσμου, 
παρίσταται επιβεβλημένη η άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά του εν λόγω ΠΔ ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
 
   Ως εκ τούτου και δεδομένων ότι: 1) η ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της 
σύνταξης και κατάθεσης αιτήσεων ακύρωσης και η εκπροσώπηση του ΤΕΕ κατά τη 
συζήτησή τους (i) δεν συνιστά καταστρατήγηση των διατάξεων περί έμμισθης εντολής, 
την οποία δεν υποκρύπτει, δεδομένου ότι αφορά μεμονωμένη περίπτωση και δεν 
αποτελεί σταθερά επαναλαμβανόμενη πρακτική εκ μέρους του ΤΕΕ και (ii) εντάσσεται 
στην προβλεπόμενη στο άρθρο 15 παρ. 2 του ΠΔ 295/2002 «Οργανισμός Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)» δυνατότητά του να αναθέτει κατά περίπτωση θέματα 
εμπίπτοντα στην αρμοδιότητα του Γραφείου Δικαστικού όχι μόνο στους υπηρετούντες 
σε αυτό έμμισθους δικηγόρους, αλλά και σε δικηγόρους – εξωτερικούς συνεργάτες, εφ’ 
όσον είναι ιδιαίτερης πολυπλοκότητας και χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης που 
δεν δύναται να καλυφθεί από τους υπηρετούντες δικηγόρους και 2) έχει εκδοθεί η, με 
αριθμό Α141/Σ16/2019 (ΑΔΑ:6Π5Ε46Ψ842-Ε4Μ), σχετική απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής (ΔΕ) του ΤΕΕ επί του θέματος, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση μεταξύ του 
ΤΕΕ και της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης 
Εταιρεία Δικηγόρων», με  νόμιμο εκπρόσωπο της άνω συμβαλλόμενης Δικηγορικής 
Εταιρείας και χειριστή της υπόθεσης τον δικηγόρο Γιώργο Γεραπετρίτη, 
προκειμένου να προβεί στη σύνταξη, κατάθεση της ως άνω αίτησης ακύρωσης και 
εκπροσώπησης του ΤΕΕ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στην ορισθησόμενη 
δικάσιμο κατά του κύρους του ΠΔ 31/2019 «΄Ιδρυση Ελληνικής Ακαδημίας 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας». 
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  Ως αμοιβή της άνω Εταιρίας με την επωνυμία «Αθανασίου – Γεραπετρίτης 
Εταιρεία Δικηγόρων» για τις προπεριγραφείσες υπηρεσίες της, για τις οποίες έχει ήδη 
ενεργηθεί σχετική ανάθεση με την άνω απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, 
συμφωνείται το χρηματικό ποσό των 10.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% τμηματικώς 
καταβαλλόμενη ως εξής: 5.000,00 ευρώ κατά τη σύνταξη και κατάθεση του 
δικογράφου της αίτησης ακύρωσης και 5.000,00 ευρώ κατά τη συζήτησή της στο 
ακροατήριο. Στην άνω αμοιβή δεν περιλαμβάνονται τυχόν έξοδα που θα ανακύψουν 
κατά την κατάθεση και συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
   
  Το άνω χρηματικό ποσό συμφωνείται καταβλητέο δυνάμει νομίμων 
παραστατικών κατόπιν υπογραφής της παρούσας σύμβασης και προσδιορίζεται 
επακριβώς.  
 
 Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν δύο (2) όμοια αντίγραφα, που 
υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, έκαστος δε εξ αυτών έλαβε από ένα. 
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