ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στη Ρόδο σήμερα τη Δευτέρα 30 Απριλίου του 2018, μεταξύ αφενός :
•

της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Δωδεκανησιακή Εταιρεία
Ανάπτυξης & Προόδου, με έδρα στη Ρόδο, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 8 και Α.Φ.Μ.
099658831, Δ.Ο.Υ. Ρόδου, η οποία στο παρόν συμφωνητικό εκπροσωπείται νόμιμα από
τον Πρόεδρο της κ. Πάππου Γιάννη, που στο εξής θα αναφέρεται ως η «Εταιρεία» και
αφετέρου,

•

του Σάββενα Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ,

δικηγόρου, (ΑΜ 337 Δικηγορικού

Συλλόγου Ρόδου) με έδρα στη Ρόδο, οδός Πάροδος Αμερικής 40, 85100 και Α.Φ.Μ.
059856263, Δ.Ο.Υ. Ρόδου, ο οποίος στο παρόν συμφωνητικό θα αναφέρεται ως ο
«Σύμβουλος»

και αφού λήφθηκε υπόψη η απόφαση της συνεδρίασης 2η/28-04-2018 του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.ΕΤΑ.Π. σχετικά με την σύναψη σύμβασης συνεργασίας με δικηγόρο για την
νομική υποστήριξη στα εταιρικά θέματα, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1ο – Αντικείμενο Σύμβασης
Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης &
Προόδου αναθέτει στον παραπάνω Σύμβουλο, ο οποίος αναλαμβάνει, διατηρώντας ελευθερία
ενέργειας , την παροχή των κατωτέρω νομικών υπηρεσιών :
α) Την παροχή νομικών συμβουλών, προφορικά ή γραπτά τη σύνταξη γνωμοδοτικών και
ενημερωτικών σημειωμάτων.
β) Τον έλεγχο συμβάσεων και συμφωνιών που πρόκειται να συνάψει η Εταιρεία για την υλοποίηση
δράσεων καθώς και για οποιοδήποτε θέμα που απαιτεί νομική υποστήριξη, κατά την χρονική
διάρκεια της παρούσας σύμβασης. Ο Σύμβουλος θα εκτελεί χρέη νομικού συμβούλου της
Εταιρείας με σκοπό να την υποστηρίζει με τις εξειδικευμένες γνώσεις του και την επιστημονική του
άποψη.
γ) Την παράσταση ενώπιον οποιασδήποτε αρχής.
Άρθρο 2ο – Υποχρεώσεις Συμβούλου
Ο Σύμβουλος υποχρεούται όπως συνεργασθεί με την Εταιρεία για την ορθή και έγκαιρη παροχή
των υπηρεσιών του όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 3ο – Υποχρεώσεις Εταιρείας
Η Εταιρεία οφείλει να παρέχει στο Σύμβουλο κάθε είδους πληροφορία που του είναι απαραίτητη
για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του και να συμπράξει μαζί του για την ορθή και έγκαιρη
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 4ο - Διάρκεια Σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018
οπότε και λύεται αυτοδικαίως και αζημίως εκατέρωθεν. Η σύμβαση αυτή μπορεί να ανανεωθεί ή
παραταθεί μόνον κατόπιν έγγραφης ή προφορικής συμφωνίας των μερών πριν ή μετά τη λήξη
της, εφόσον το επιθυμούν και τα δύο μέρη. Σε περίπτωση που ο Σύμβουλος επιθυμεί να
παραιτηθεί από την παρούσα σύμβαση πριν από την λήξη της, έχει υποχρέωση έγκαιρης
ειδοποίησης της Εταιρείας, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την ημερομηνία της αποχώρησης του.

Άρθρο 5ο – Αμοιβή και παροχή εργασίας
Η αμοιβή του Συμβούλου διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων για το σύνολο των
υπηρεσιών που του αναθέτει η εταιρεία και ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€
4.000,00) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. H αμοιβή θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή της
σύμβασης τμηματικά ανάλογα με την πορεία υλοποίησης της σύμβασης και εντός των χρονικών
ορίων αυτής. Για την αμοιβή ο Σύμβουλος υποχρεούται στην έκδοση σχετικού φορολογικού
στοιχείου προς την Εταιρεία στο οποίο θα διενεργηθούν οι νόμιμες κρατήσεις. Κατά προτίμηση, η
παροχή της εργασίας του Συμβούλου θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος.
Η παραπάνω σύμβαση δεν συνιστά σύμβαση έμμισθης εντολής ούτε καθιδρύει σχέση πάγιας
περιοδικής αμοιβής, κατά την έννοια των οικείων διατάξεων του Κώδικα περί δικηγόρων.
Λόγω της φύσης του παρόντος ο Σύμβουλος εξαιρείται από οποιαδήποτε ασφάλιση υποχρεωτική
κατά το νόμο σε περίπτωση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη εισφορά
κατά τον νόμο βαρύνει τον εργοδότη.
Άρθρο 6ο – Υποχρέωση Εχεμύθειας
Ο Σύμβουλος υποχρεούται να τηρήσει εχεμύθεια για όσες πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του
κατά την διάρκεια ή επί ευκαιρία της εκτέλεσης της άνω σύμβασης και αφορούν τόσο την
Εταιρεία, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και το προς υλοποίηση έργο της, όσο και τρίτες
επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, εκτός από τις πληροφορίες που κατά τον νόμο είναι
δημοσιεύσιμες.

Άρθρο 7ο : Δωσιδικία Σύμβασης
Αρμόδια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης είναι
τα Δικαστήρια της Ρόδου.
Η παρούσα σύμβαση συμφωνήθηκε και έγινε αποδεκτή, τόσο από τη Εταιρεία, όσο και από το
Σύμβουλο, συντάχθηκε δε σε δύο πρωτότυπα, εκ των οποίων κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από
ένα.
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