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ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

  Στην Αθήνα σήμερα 24 Ιουλίου 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 «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες 

Δικηγορική Εταιρία» που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αλ. Σούτσου, αριθμ. 17, 

με Α.Φ.Μ 997585752 , υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ Δ’ Αθηνών ως νόμιμα εκπροσωπείται 

από τον κ. Δημήτριο Αυγητίδη του Κωνσταντίνου, Καθηγητή του Εμπορικού 

Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης , 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

   

        Με τη, με αριθμό Α113/Σ20/2019, απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ 

αποφάσισε ύστερα από εισήγηση της Νομικής Συμβούλου του ΤΕΕ κας Αγγελικής 

Σκουτέρη (αριθ. πρωτ. 29/16.7.2019-§3.2) όπως ανατεθεί στη Δικηγορική Εταιρία 

«Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» και δη στο χειριστή αυτής, κ. 

Δημήτριο Αυγητίδη του Κωνσταντίνου, Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου του 

Τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης η σύνταξη 

γνωμοδότησης επί των νομικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει από τη δικαστική 

διαμάχη ανάμεσα στο ΤΕΕ ΝΠΔΔ και τις μελετητικές εταιρείες με τις επωνυμίες 

«ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ», «Ο.Μ.Ε.Τ.Ε» ΑΕ.», «TEAM Μ-Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.» (και ήδη Α.Ε.) και «ΑΚΤΕΡ» Ε.Π.Ε. [ήδη «ΤΕΤΡΑΣ Η/Μ 

Α.Ε.Μ.»], για τις οποίες -ατομικώς αλλά και ως μέλη της σύμπραξης όλων των άνω 

εταιριών- έχει προβεί το ΤΕΕ στη δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων αμοιβών 

τους για την εκπόνηση της μελέτης του Λυρικού θεάτρου Κέρκυρας από την ΑΕΝΑΚ 
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ΑΕ. 

           Δεδομένων α) της αναγκαιότητας για ενδελεχή έρευνα και εξειδικευμένη 

επιστημονική και ερμηνευτική προσέγγιση των τιθέμενων ειδικών, εξειδικευμένων 

και πολυσύνθετων νομικών ζητημάτων που έχουν προκύψει σχετικά με την 

ανωτέρω υπόθεση, ως αυτά εκτίθενται αναλυτικώς στην προρρηθείσα εισήγηση,  

ως αυτή ενσωματούται στην ως άνω απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ 

από νομικό εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακής κατάρτισης και επαγγελματικής 

εμπειρίας, και β) της αναγκαιότητας προστασίας των συμφερόντων του Τ.Ε.Ε. και 

την αποφυγή οποιασδήποτε μορφής κινδύνου για το Τ.Ε.Ε., συντρέχοντος εν 

προκειμένω και λόγου δημοσίου συμφέροντος προς τούτο, ανατίθεται στη 

Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες Δικηγορική 

Εταιρία» η άνω υπόθεση με χειριστή αυτής τον κ. Δημήτριο Αυγητίδη, Καθηγητή 

του Εμπορικού Δικαίου. 

         Ως εκ τούτου και δεδομένων ότι: 1) η ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της 

γνωμοδότησης επί νομικών ζητημάτων 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 Α113/Σ20/2019 (ΑΔΑ: 6Β2846Ψ842-091), απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 

(ΔΕ) του ΤΕΕ επί του θέματος, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση μεταξύ του ΤΕΕ και 

της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες 

Δικηγορική Εταιρία», με  νόμιμο εκπρόσωπο της άνω συμβαλλόμενης Δικηγορικής 

Εταιρείας και χειριστή της υπόθεσης τον κ. Δημήτριο Αυγητίδη, Καθηγητή του 

Εμπορικού Δικαίου, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη της  γνωμοδότησης επί του 

προαναφερθέντος νομικού ζητήματος και δη με ερώτημα, εάν ενόψει όλων των 

εκτιθέμενων στην προρρηθείσα εισήγηση της Νομικής Συμβούλου του ΤΕΕ, 
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δεδομένων και κατόπιν της δημοσιεύσεως της υπ΄ αριθμ. 1/2019 απόφασης του 

Μονομελούς Εφετείου Κέρκυρας υποχρεούται το ΤΕΕ να επιστρέψει στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το κατασχεθέν ποσό των 5.718.205,52 ΕΥΡΩ ή/και να 

προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια και εάν ναι σε ποια.  

  Ως αμοιβή της άνω Εταιρίας για τις προπεριγραφείσες υπηρεσίες της, για τις 

οποίες έχει ήδη ενεργηθεί σχετική ανάθεση με την άνω απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΤΕΕ, συμφωνείται το χρηματικό ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ 

(5.000,00€) πλέον ΦΠΑ.   

  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. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ 

   

 

 

 

 

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ          ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 




