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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ζάκυνθος     3/9/2020 

        ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ                                                Αριθ. πρωτ. 1435 

            ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Ταχ. Δ/ση: Λομβάρδου 20   

 29100 Ζάκυνθος                                               

Πληροφορίες : Ε. Καμπιώτη 

Τηλέφωνο : 26950 41941, 29090-2 

FAX : 2695023135  

e-mail: zantecci@otenet.gr 

                                                                                                                                                                   

 

       

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών 

Δικηγόρου για την διενέργεια του νομικού ελέγχου κατά την καταχώρηση των 

δημοσιευτεύων και μη πράξεων στην ΥΓΕΜΗ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» 

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ λαμβάνοντας υπ όψιν: 

α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  

β. Τις διατάξεις του Ν. 4635/2019, περί του εκσυγχρονισμού της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας,  

γ. Την αναγκαιότητα παρουσίας νομικού παραστάτη (Δικηγόρου) για την υποστήριξης της 

υπηρεσίας ΓΕΜΗ,  

δ. Το γεγονός ότι στην Υπηρεσία του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ απασχολούνται δυο 

μόνιμοι υπάλληλοι και ένας ΙΔΑΧ, εκ των οποίων η μια ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και 2 

ΔΕ ( κατηγορία Η/Υ, Διοικητικού - Λογιστικού), 

ε. Την υπ αρ.95/5-6-202 δέσμευση πίστωσης του ΚΑΕ 0411  
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στ. Ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10η /9-6-2020 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, αρμόδια υπάλληλος για τον έλεγχο των φακέλων και την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης των ζητούμενων υπηρεσιών είναι η κα Ευγενία Καμπιώτη,  

ΑΠΟΣΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

υφίστανται, από μακρού χρόνου, πάνω από 250 εκκρεμείς υποθέσεις, των οποίων η 

διεκπεραίωση επείγει. Οι περισσότερες δε, εξ αυτών σχετίζονται με ανακύπτοντα νομικά 

ζητήματα, καθώς αφορούν εκκρεμείς αιτήσεις εταιρειών (κυρίως ανωνύμων και ουχί 

μόνον), οι οποίες εν όψει του Ν. 4548/2018 προέβησαν σε τροποποιήσεις καταστατικών 

προς το σκοπό επικαιροποίησης και εναρμονισμού των με τις ισχύουσες, πλέον, ρυθμίσεις 

του νόμου.   

Περαιτέρω δε, βρίσκονται σε εκκρεμότητα αιτήματα εταιρειών σχετιζόμενα με διασπάσεις 

και αποσχίσεις κλάδων, συγχωνεύσεων και απορροφήσεων εταιρικών σχημάτων.  

Προκύπτει δε, εκ των ως άνω η αναγκαιότητα συνδρομής ως προς την νομική αξιολόγηση 

των εν λόγω αιτήσεων και ο έλεγχος συμμορφώσεως των, αναφορικά με την νομοθεσία 

που διέπει τις εταιρείες, τους μετασχηματισμούς αυτών και τις εν γένει τροποποιήσεις τους 

(ειδικώς εξ επόψεως διαχρονικού δικαίου), πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που καθορίζει ο Ν. 

4635/2019.  

Εν όψει των ως άνω το αντικείμενο της υπογραφησόμενης συμβάσεων αποτελεί την 

παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ προς το σκοπό αξιολόγησης των μέχρι σήμερα εκκρεμών 

αιτήσεων καταχώρησης των υποβληθεισών πράξεων.  

Η εν λόγω δε, παροχή θα αποδεικνύεται δια της υποβολής, δι’ έκαστην εκ των υποθέσεων, 

που θα  εντέλλεται ο νομικός να διεκπεραιώσει, αυτοτελούς γνωμοδοτήσεως επ’ αυτής.  

Β. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΩΡΑΡΙΟ 

Για την εκτέλεση της υπογραφησόμενης συμβάσεως δεν ορίζεται συγκεκριμένος τόπος 

εκτέλεσης αυτής, ενώ ομοίως δεν ορίζεται η υποχρέωση τήρησης ωραρίου.  
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Ελευθέρως τα ως άνω ρυθμίζονται από τον Δικηγόρο.  

Σε καμία δε, περίπτωση η υπογραφησόμενη σύμβασης δεν θα λογίζεται ως σύμβαση 

έμμισθης εντολής.  

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Οι υποβάλλοντες πρόταση: 

α. Πρέπει να είναι Δικηγόροι, μέλη ενός Δικηγορικού Συλλόγου Ελλάδος.  

β. Πρέπει να έχουν τουλάχιστον τετραετή άσκηση δικηγορίας. 

γ. Πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου ειδίκευσης σπουδών είτε εμπορικού δικαίου είτε άλλου 

κλάδου του οικονομικού δικαίου (πχ. φορολογικού δικαίου). 

δ. Πρέπει να έχουν εργαστεί για χρονικό άνω των 12 μηνών σε Δικηγορικό γραφείο/ 

Δικηγορική Εταιρεία, σχετιζόμενη με εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, ή σε εταιρεία ορκωτών 

ελεγκτών, εν όψει του ότι αντικείμενο του παρασχεθέντος έργου, μεταξύ άλλων, θα είναι οι 

εκτιμήσεις και αξιολογήσεις των υποβληθεισών τροποποιήσεων καταστατικών εταιρειών, 

των συγχωνεύσεων και διασπάσεων, καθώς και των εν γένει κεφαλαιακών μεταβολών των 

εταιρειών, που υπάγονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

ε. Πρέπει να έχουν μέχρι τώρα άνω των 80 συνολικά δικονομικών πράξεων ή ενεργειών σε 

κάθε δικονομικό κλάδο, ήτοι σε  Πολιτικά, Ποινικά, Διοικητικά και Δημοσιονομικά 

Δικαστήρια όλης της επικράτειας για την τελευταία τριετία, ήτοι από το έτος 2018 έως και 

το τρέχον έτος, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω βεβαίωσης γραμματίων προείσπραξης, και 

τούτο καθώς για τις ανάγκες της υπογραφησόμενης συμβάσεως απαιτείται ο νομικός να 

έχει ευρεία εμπειρία σε όλους τους τομείς του δικαίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται 

και η δικαστηριακή εμπειρία.  

στ. Σημειωτέον δε, θα εκτιμηθεί η αποδεδειγμένη γνώση του Δικηγόρου σχετικά με την 

νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων καθώς είναι πιθανόν κατά τη διάρκεια της 

υπογραφησόμενης σύμβασης να κληθεί να παράσχει τη συνδρομή του και για ζητήματα 

δημοσίων συμβάσεων στις υπηρεσίες του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.  

Τα ως άνω κριτήρια θεωρούνται ουσιώδη και πρέπει να πληρούνται από τους υποψηφίους 

σωρευτικά.  
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Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της υπογραφησόμενης σύμβασης, επί τη βάσει της παρούσης προσκλήσεως 

είναι μέχρι τις 31-12-2020, καθ ό χρόνο ο Δικηγόρος πρέπει να έχει περατώσει το 

συμφωνηθέν έργο. 

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής, μεταξύ εκείνων των υποψηφίων, που εκπληρούν σωρευτικά τα 

τιθέμενα ποιητικά κριτήρια, ως προπαρατέθηκαν.  

ΣΤ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Δικηγόρος πρέπει να συμμορφώνεται προς την υποχρέωση πίστης τόσο κατά τη διάρκεια 

της παρούσας όσο και μετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση αυτής. Ειδικότερα δε 

συμφωνούνται τα εξής: 

Ο Δικηγόρος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια, σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη, 

συναλλαγή και θέματα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ή των αιτήσεων, των οποίων έλαβε 

γνώση κατά την υπηρεσία και εκτέλεση των καθηκόντων του, και να θεωρεί ως 

εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που περιέχονται στη γνώση του κατά τη 

διάρκεια της υπογραφησόμενης συμβάσεως, απαγορευμένου ρητά σ’ αυτόν να 

ανακοινώσει ή παραχωρήσει οποτεδήποτε, οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία. 

Ο Δικηγόρος συνομολογεί και αναγνωρίζει με την παρούσα ότι όλες οι σημειώσεις, 

φάκελοι, έγγραφα και στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα της Δικηγορικής Εταιρείας 

ή/και των πελατών αυτής και τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή του κατά της διάρκεια 

ισχύος της παρούσας σύμβασης, αποτελούν στοιχεία του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ και 

κατά συνέπεια υποχρεούται να τα παραδώσει σ’ αυτό κατά τη λύση της υπογραφησόμενης 

σύμβασης. 

Ζ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Το ποσό της υπογραφησόμενης συμβάσεως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

1.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φορων, ανα μήνα. 

Η υπογραφησόμενη σύμβαση θα καθορίζει ότον ειδικότερο τρόπο καταβολής του 

συμβατικού τιμήματος και τις λοιπές λεπτομέρειες. 
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Η. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται σε κλειστό φάκελο έως και την 11-9-2020, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 14:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ επί της οδού Λομβάρδου, αρ. 20.  

Θ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν με την προσφορά τους: 

 Βιογραφικό Σημείωμα. 

 Οικονομική Πρόταση. 

 Υπεύθυνη Δήλωση πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων, ως αναλυτικώς 

αναφέρονται στη παρούσα, εκ της οποίας να προκύπτουν αναλυτικά τα 

αναγραφόμενα στο Βιογραφικό Σημείωμα εκάστου. 

Η υπογραφησόμενη σύμβαση θα καθορίζει τον ειδικότερο τρόπο καταβολής του 

συμβατικού τιμήματος και τις λοιπές λεπτομέρειες. 

 

 

Ο Πρόεδρος του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΤΤΗΣ 


