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ΤΜΒΑΗ 

 

  ηελ Αζήλα ζήκεξα 7/5/2019, εκέξα Σξίηε θαη ζηα γξαθεία ηνπ Σερληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο Ν.Π.Γ.Γ. επί ηεο νδνύ Νίθεο, αξ. 4, αθ’ ελόο κελ ν Γεώργιος 

ηαζινός ηνπ Νηθνιάνπ, Γηπιωκαηνύρνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο, γελλεκέλνο ζηελ 

Αζήλα ην έηνο 1975, θάηνηθνο Αζελώλ, νδόο Ξελνθξάηνπο, αξ. 9, θάηνρνο ηνπ, κε 

αξηζκό ΑΚ 704950/21-11-2013, δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Σκήκαηνο 

Αζθαιείαο πληάγκαηνο, ενεργών σπό ηην ιδιόηηηά ηοσ ως Πρόεδρος ηης 

Γιοικούζας Δπιηροπής και νόμιμος εκπρόζωπος ηοσ Νομικού Προζώποσ Γημοζίοσ 

Γικαίοσ με ηην επωνσμία «ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ», αθ’ εηέξνπ 

δε ε Γικηγορική Δηαιρεία κε ηελ επωλπκία «Αθαναζίοσ – Γεραπεηρίηης Δηαιρεία 

Γικηγόρων» πνπ εδξεύεη ζηελ Αθήνα επί ηεο οδού Ομήροσ, αρ. 35, κε 

Α.Φ.Μ  998352500, ππαγόκελε ζηε Γ.Ο.Τ Γ’ Αζελώλ, ωο λόκηκα εθπξνζωπείηαη από 

ηνλ θ. Γεώργιο Γεραπεηρίηη, Καζεγεηή ηεο Ννκηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ θαη Γηθεγόξν 

Αζελώλ, ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 

   

   Η Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ απνθάζηζε νκόθωλα ηελ θαηάζεζε 

πξόζζεηωλ παξεκβάζεωλ ηνπ ΣΔΔ ελώπηνλ ηνπ ηΔ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θύξνπο 

ηνπ ΠΓ 99/2018 «Ρύζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνύ κε θαζνξηζκό ηωλ 

επαγγεικαηηθώλ δηθαηωκάηωλ γηα θάζε εηδηθόηεηα» κεηά από αηηήζεηο αθύξωζεο. 

Γεδνκέλνπ όηη ηα δεηήκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ην ΠΓ άπηνληαη ηωλ επαγγεικαηηθώλ 

δηθαηωκάηωλ ηωλ κεραληθώλ κειώλ ηνπ ΣΔΔ θαη ηνπ ηξόπνπ άζθεζεο απηώλ, αιιά θαη 

ελ γέλεη ηωλ δεηεκάηωλ πνπ εγείξνληαη από απηή γηα ην ζύλνιν ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ, 

παξίζηαηαη επηβεβιεκέλε ε άζθεζε παξεκβάζεωλ ππέξ ηνπ θύξνπο ηνπ ελ ιόγω ΠΓ 

ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζην πιαίζην ηεο αλνηγείζαο δίθεο. 

 

     Ωο εθ ηνύηνπ θαη δεδνκέλωλ όηη: 1) ε αλάζεζε ζε εμωηεξηθό δηθεγόξν 

ηεο ζύληαμεο θαη θαηάζεζεο παξεκβάζεωλ θαη ε εθπξνζώπεζε ηνπ ΣΔΔ θαηά ηε 

ζπδήηεζή ηνπο (i) δελ ζπληζηά θαηαζηξαηήγεζε ηωλ δηαηάμεωλ πεξί έκκηζζεο εληνιήο, 

ηελ νπνία δελ ππνθξύπηεη, δεδνκέλνπ όηη αθνξά κεκνλωκέλε πεξίπηωζε θαη δελ 

απνηειεί ζηαζεξά επαλαιακβαλόκελε πξαθηηθή εθ κέξνπο ηνπ ΣΔΔ θαη (ii) εληάζζεηαη 

ζηελ πξνβιεπόκελε ζην άξζξν 15 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 295/2002 «Οργανιζμός Τετνικού 

Επιμεληηηρίοσ Ελλάδος (ΤΕΕ)» δπλαηόηεηά ηνπ λα αλαζέηεη θαηά πεξίπηωζε ζέκαηα 

εκπίπηνληα ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γξαθείνπ Γηθαζηηθνύ όρη κόλν ζηνπο ππεξεηνύληεο 

ζε απηό έκκηζζνπο δηθεγόξνπο, αιιά θαη ζε δηθεγόξνπο – εμωηεξηθνύο ζπλεξγάηεο, εθ’ 

όζνλ είλαη ηδηαίηεξεο πνιππινθόηεηαο θαη ρξήδνπλ εμεηδηθεπκέλεο αληηκεηώπηζεο πνπ 

δελ δύλαηαη λα θαιπθζεί από ηνπο ππεξεηνύληεο δηθεγόξνπο θαη 2) έρεη εθδνζεί ε, κε 

αξηζκό Α48/11/2019 (ΑΓΑ:ΦΚΑΡ46Φ842-ΥΝΜ), ζρεηηθή απόθαζε ηεο Γηνηθνύζαο 

Δπηηξνπήο (ΓΔ) ηνπ ΣΔΔ επί ηνπ ζέκαηνο, ζπλάπηεηαη ε παξνύζα ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ 

ΣΔΔ θαη ηεο Γηθεγνξηθήο Δηαηξείαο κε ηελ επωλπκία «Αθαναζίοσ – Γεραπεηρίηης 

Δηαιρεία Γικηγόρων», κε  λόκηκν εθπξόζωπν ηεο άλω ζπκβαιιόκελεο Γηθεγνξηθήο 

Δηαηξείαο θαη τειριζηή ηης σπόθεζης ηον Καθηγηηή ηης Νομικής τολής ΔΚΠΓΑ 

και Γικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Γεραπεηρίηη, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηε ζύληαμε 

θαη θαηάζεζε πξόζζεηωλ παξεκβάζεωλ θαη ζηελ εθπξνζώπεζε ηνπ ΣΔΔ ελώπηνλ ηεο 
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Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 10/5/2019 ή ζε 

θάζε κεη’ αλαβνιή απηήο, ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θύξνπο ηνπ ΠΓ 99/2018 «Ρύζκηζε 

ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Μεραληθνύ κε θαζνξηζκό ηωλ επαγγεικαηηθώλ δηθαηωκάηωλ γηα 

θάζε εηδηθόηεηα», κεηά από ηελ αηηήζεηο αθπξώζεωο πνπ άζθεζαλ νη: Μαλνπζάθεο 

Παληειήο Γεώξγηνο, Κξεκάιεο Κωλζηαληίλνο, Γξίζπνο Νηθόιανο, αξαληάθνο 

Παλαγηώηεο, «ύιινγνο Διιήλωλ Αεξνλαππεγώλ (ΔΑ)», ΝΠΓΓ «Γεωηερληθό 

Δπηκειεηήξην Διιάδνο», «Έλωζε Πηπρηνύρωλ Πεξηβαιινληνιόγωλ Διιάδαο», 

«ύιινγνο Αξρηηεθηόλωλ Γηπιωκαηνύρωλ Αλωηάηωλ ρνιώλ (.Α.Γ.Α..) – 

Παλειιήληα Έλωζε Αξρηηεθηόλωλ», «Παλειιήληνο ύιινγνο Αξρηηεθηόλωλ Σνπίνπ 

(Π..Α.Σ.)», «Παλειιήληα Έλωζε Δπαγγεικαηηώλ Γεωηερληθώλ & Δπηρεηξήζεωλ 

Πξαζίλνπ (Π.Δ.Δ.Γ.Δ.Π.)», Καινγηαλλάθεο Μηραήι, ΝΠΓΓ «Έλωζε Διιήλωλ 

Υεκηθώλ», ωκαηείν «Παλειιήληα Κίλεζε Γαζνιόγωλ», ωκαηείν «ύιινγνο 

Μεραλνιόγωλ Ηιεθηξνιόγωλ Βνξείνπ Διιάδνο Γηπιωκαηνύρωλ Αλωηάηωλ ρνιώλ». 

 

   Ωο ακνηβή ηεο άλω Δηαηξίαο κε ηελ επωλπκία «Αθαναζίοσ – 

Γεραπεηρίηης Δηαιρεία Γικηγόρων» γηα ηηο πξνπεξηγξαθείζεο ππεξεζίεο ηεο, γηα ηηο 

νπνίεο έρεη ήδε ελεξγεζεί ζρεηηθή αλάζεζε κε ηελ άλω απόθαζε ηεο Γηνηθνύζαο 

Δπηηξνπήο ΣΔΔ, ζπκθωλείηαη ην ρξεκαηηθό πνζό ηωλ 10.000,00 επξώ πιένλ ΦΠΑ 

24%. 

   

    Σν άλω ρξεκαηηθό πνζό ζπκθωλείηαη θαηαβιεηέν δπλάκεη λνκίκωλ 

παξαζηαηηθώλ θαηόπηλ ππνγξαθήο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη πξνζδηνξίδεηαη 

επαθξηβώο, κε επηηξεπόκελεο ηεο ππέξβαζήο ηνπ, αλεμαξηήηωο ηνπ αλ ηπρόλ ε ωο άλω 

Δηαηξία ηειηθώο ππνβιεζεί ζε νηαδήπνηε έμνδα, ηνπ Σ.Δ.Δ. κε δπλάκελνπ λα 

επηβαξπλζεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν κε ππεξβάιινλ ρξεκαηηθό πνζό. Δπίζεο ην άλω 

ρξεκαηηθό πνζό ζα θαηαβιεζεί ζηελ άλω δηθεγνξηθή εηαηξεία ηκεκαηηθώο ωο 

αθνινύζωο: α) ρξεκαηηθό πνζό πέληε ρηιηάδωλ (5.000,00) επξώ ζα θαηαβιεζεί θαηά 

ηελ θαηάζεζε ηωλ άλω παξεκβάζεωλ ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη β) 

ρξεκαηηθό πνζό πέληε ρηιηάδωλ (5.000,00) επξώ ζα θαηαβιεζεί θαηά ηελ επ’ 

αθξναηεξίω ζπδήηεζή ηνπο. 

 

  ε πίζηωζε ηωλ αλωηέξω ζπληάρζεθε ην παξόλ δύν (2) όκνηα 

αληίγξαθα, πνπ ππνγξάθεθαλ από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, έθαζηνο δε εμ απηώλ έιαβε 

από έλα. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

 

 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΙΝΟ  ΑΘΑΝΑΊΟΤ - ΓΔΡΑΠΔΣΡΊΣΗ 

  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΔΔ    ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΚΗΓΟΡΩΝ 




