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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή 

υπηρεσιών Δικηγόρου μερικής απασχόλησης για την υποστήριξη της 

υπηρεσίας του Επιμελητηρίου κατά τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των 

δημοσιευτέων πράξεων της Υπηρεσίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου» 

 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου λαμβάνοντας υπ όψιν: 

α. Την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 78 του Ν. 4497/2017 περί εφαρμογής στην 

διαδικασία προμηθειών των Επιμελητηρίων των διατάξεων περί δημοσίων 

συμβάσεων του Ν. 4412/2016. 

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

Νομοθεσίας, 

γ. Την παρ. 6 της διάταξης του άρθρου 87 του Ν. 4635/2019, ως αυτή 

τροποποιήθηκε με με τον Ν. 4782/2021, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι: 

“6. Σε κάθε Τμήμα Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τον αριθμό των 

εγγεγραμμένων σε αυτήν, συστήνεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων τουλάχιστον μία (1) οργανική θέση 

επιστημονικού συνεργάτη πλήρους απασχόλησης. Η ανωτέρω θέση πληρούται από 

δικηγόρο, κατά προτίμηση με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που προβλέπονται στο π.δ. 50/2001 (Α` 39) που προσλαμβάνεται με 

απόφαση του εκάστοτε Επιμελητηρίου. Ο ανωτέρω επιστημονικός συνεργάτης 

επικουρεί την Υ.Γ.Ε.ΜΗ. κατά την άσκηση του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των 

αιτήσεων εγγραφής, μεταβολής, διαγραφής, καθώς και κάθε άλλης καταχώρισης στο 

Γ.Ε.ΜΗ. 
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Αν ο αριθμός των πράξεων που υποβάλλονται προς καταχώριση στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. των 

Επιμελητηρίων, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 103 απαιτούν έλεγχο νομιμότητας, 

δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα (250) ετησίως, τη νομική υποστήριξη του 

Τμήματος δύναται να αναλάβει επιστημονικός συνεργάτης μερικής απασχόλησης με 

τον οποίο το Επιμελητήριο συνεργάζεται για τον σκοπό αυτόν. Για την εν λόγω 

συνεργασία η αμοιβή διαμορφώνεται από τα μέρη και είναι ανάλογη του αντικειμένου 

και του χρόνου της απασχόλησης. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση της 

Διοικητικής Επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου, μη εφαρμοζομένου του π.δ. 

50/2001.” 

δ. Ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 55089/17-05-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ορίζεται ότι τα Επιμελητήρια, των οποίων οι αιτήσεις 

ελέγχου νομιμότητας δεν ξεπερνούν, κατ΄ έτος, τον αριθμό 250, αναθέτουν τη νομική 

υποστήριξη του Τμήματος ΓΕΜΗ σε νομικό, μερικής απασχόλησης, με απόφαση της 

Διοικητικής Επιτροπής. 

 ε. Ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία με το υπ΄ αρ. πρωτ. 286/11-3-2021 εισερχόμενο 

έγγραφο της ΚΥ ΓΕΜΗ στην ΥΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ζακύνθου για το έτος 2020 

υποβλήθηκαν συνολικά 245 αιτήσεις ελέγχου νομιμότητας, ήτοι λιγότερες από το 

κριτήριο των 250 αιτήσεων που ο νόμος θέτει για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους 

απασχόλησης 

στ. Την αναγκαιότητα ύπαρξης νομικού παραστάτη (Δικηγόρου) για την υποστήριξη 

των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ζακύνθου κατά τον προληπτικό έλεγχο 

νομιμότητας των δημοσιευτέων πράξεων του ΓΕΜΗ. 

ζ. Την υπ αρ 62/11-3-2021 δέσμευση πίστωσης του ΚΑΕ 0411 

η. Ότι δυνάμει της διάταξης του άρθρου 216 του Ν. 4412/2016 και την υπ’ αριθμ. 5η 

/11-3-2021 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, 

αρμόδια υπάλληλος-εισηγητής για την παραλαβή και την παρακολούθηση της 

εκτέλεσης των ζητούμενων υπηρεσιών είναι η Διοικητική Προϊσταμένη, κα Ευγενία 

Καμπιώτη.  

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της υπογραφησόμενης σύμβασης είναι η νομική υποστήριξη της 

Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ζακύνθου κατά την διενέργεια του ελέγχου 

νομιμότητας των δημοσιευτέων  εμπορικών πράξεων των μελών του Επιμελητηρίου, 

μέσω της υποβολής γνωμοδοτήσεων. 
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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. 

Ελευθέρως τα ως άνω ρυθμίζονται από τα μέρη. 

Δεν υπάρχει στην εν λόγω σύμβαση ορισμένο ωράριο. 

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

έμμισθης εντολής. Θα θεωρείται σύμβαση έργου. 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι υποβάλλοντες πρόταση: 

 

α. Πρέπει να είναι Δικηγόροι, μέλη ενός Δικηγορικού 
Συλλόγου Ελλάδος και θα πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον τετραετή άσκηση δικηγορίας. 

Σχετική βεβαίωση από τον 
οικείο Δικηγορικό Σύλλογο 
που ανήκει ο υποψήφιος. 

β. Πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου ειδίκευσης σπουδών 
είτε εταιρικού είτε εμπορικού δικαίου είτε άλλου 
κλάδου του δημοσιονομικού δικαίου (πχ. διοικητικού 
δικαίου, φορολογικού δικαίου κλπ). 

Πτυχίο από το οικείο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα 

γ. Πρέπει να έχουν μέχρι τώρα άνω των 80 συνολικά 
δικονομικών πράξεων ή ενεργειών υποχρεωτικά σε 
κάθε δικονομικό κλάδο, ήτοι σε Πολιτικά, Ποινικά, 
Διοικητικά και Δημοσιονομικά Δικαστήρια (Ελεγκτικό 
Συνέδριο) όλης της επικράτειας για την τελευταία 
τετραετία, 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 σύμβασης απαιτείται 
ο νομικός να έχει ευρεία εμπειρία σε όλους τους 
τομείς του δικαίου, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνεται και η δικαστηριακή εμπειρία. 

Σχετικό πιστοποιητικό-
βεβαίωση γραμματίων 
προείσπραξης από τους 
οικείους Δικηγορικούς 
Συλλόγους. 

  

Τα ως άνω κριτήρια θεωρούνται ουσιώδη και είναι προαπαιτούμενα για την 

συμμετοχή υποψηφίου. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των δεν δύναται να 

συμμετάσχει κάποιος στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία. 

Επισημαίνεται ότι πρόκειται να ληφθεί υπ’ όψιν οποιαδήποτε νομική ή επιστημονική 

δημοσίευση (καταχώρηση, άρθρο, συμμετοχή σε βιβλία/εγχειρίδια, κλπ) αναφορικά 

με τις Υ.Γ.Ε.Μ.Η., ή τον προληπτικό (ή έστω τον κατασταλτικό) έλεγχο νομιμότητας 

των εμπορικών πράξεων από τον Δικηγόρο. Δια τούτο και απαιτείται ο Δικηγόρος να 



 

4 

 

προσκομίσει κάθε το σχετικό δημοσίευμα, ή το σχετικό βιβλίο-εγχειρίδιο-σύγγραμμα, 

ή τη σχετική βεβαίωση από επιβλέποντα καθηγητή Πανεπιστημίου κλπ 

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της υπογραφησόμενης σύμβασης, επί τη βάσει της παρούσης 

προσκλήσεως είναι μέχρι τις 31-12-2021, καθ ό χρόνο ο Δικηγόρος πρέπει να έχει 

περατώσει το συμφωνηθέν έργο και να έχει παράσχει τις περιγραφείσες υπηρεσίες 

του. 

Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα οικονομική 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, μεταξύ εκείνων των υποψηφίων, που θα 

πληρούν, σωρευτικά, όλα τα τιθέμενα ποιοτικά 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 Επιμελητηρίου Ζακύνθου ή των αιτήσεων-

φακέλων-στοιχείων-περιπτώσεων, 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 να 

παραχωρήσει οποτεδήποτε και οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία. 

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

φάκελοι, έγγραφα και στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα του Επιμελητηρίου και τα 

οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή του κατά της διάρκεια ισχύος της 

υπογραφησόμενης σύμβασης, αποτελούν στοιχεία του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και 

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

υπογραφησόμενης σύμβασης. 

Ζ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΜΟΙΒΗ 

Η αμοιβή του Δικηγόρου θα γίνεται ανά ανατεθησόμενη υπόθεση και όχι μηνιαίως ή 

παγίως.  

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

50,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) ανά παραδοτέα νομική γνωμοδότηση. 
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Τα παραδοτέα θα αποδεικνύονται αποκλειστικά εγγράφως. 

Η υπογραφησόμενη σύμβαση θα καθορίζει τον ειδικότερο τρόπο καταβολής του 

συμβατικού τιμήματος και τις λοιπές λεπτομέρειες. 

Η. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται σε κλειστό φάκελο έως και την 09-08-

2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 14:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του 

Επιμελητηρίου Ζακύνθου επί της οδού Λομβάρδου, αρ. 20. 

Θ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Α. Τα δικαιολογητικά που ως άνω καθορίστηκαν για την κάλυψη των κριτηρίων 

συμμετοχής ως αυτά αναφέρονται παραπάνω. 

Β. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν, επίσης, με την προσφορά τους: 

●   Βιογραφικό Σημείωμα. 

●   Οικονομική Πρόταση. 

●   Υπεύθυνη Δήλωση πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων, ως αναλυτικώς 

αναφέρονται στη παρούσα (μαζί με τα δικαιολογητικά που καθορίζονται 

στο κεφάλαιο των ποιοτικών κριτηρίων της παρούσης). 

Η υπογραφησόμενη σύμβαση θα καθορίζει τις λοιπές λεπτομέρειες. 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Η υπογραφησόμενη σύμβαση σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί σχέση έμμισθης 

εντολής μεταξύ του αναδόχου - Δικηγόρου και του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων. 

Ο ανάδοχος δε, Δικηγόρος ρητώς παραιτείται εκ των προτέρων από το να επιδιώξει 

η υπογραφησόμενη σύμβαση να αναγνωριστεί δικαστικώς ή εξωδίκως ως σύμβαση 

έμμισθης εντολής.  

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου 

Δια του Προέδρου της 

Ο Πρόεδρος του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΤΤΗΣ 
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