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ΠΡΟΟΙΜΙΟ: 

Στην ΑΘήνα, σήµερα 	 και ηµέρας SΑ.ΑΝη οι παρακάτω 
συµβαλλόµενοι: 

1. 	Το ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «Ελληνικό  Κτηµατολόγιο » (ΑΦΜ 997003848 
/ ∆ΟΥ Χολαργού ) που εδρεύει στο Χολαργό  Αττικής Τ.Κ. 15562, Λ. Μεσογείων 288, 
που Θα αποκαλείται χάριν συντοµίας «0 Φορέας», όπως νόµιµα εκπροσωπείται 
από  τον Πρόεδρο ∆.Σ., Καθηγητή  κ. ∆ηµήτριο Σταθάκη. 

Ζ. 	Το ν.π.δ.δ. µε την επωνυµία «∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών», που 
εδρεύει στην Ακαδηµίας αρ. 60, Αθήνα, που Θα αποκαλείται χάριν συντοµίας «Ο 
∆ικηγορικός Σύλλογος» και εκπροσωπείται νόµιµα από  τον Πρόεδρό  του, κ. 
∆ηµήτριο Βερβέσο. 

Με βάση τις διατάξεις: 

Του ν. 4194/2013 «Κώδικας ∆ικηγόρων» (Α'208) και ειδικότερα το άρθρο 36 παρ. 
2 περ. στ', όπως προστέθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 4745/2020 (Α'214), σύµφωνα 
µε το οποίο: «Ο έλεγχος εγγραπτέων πράξεων και η νοµική  υποστήριξη 
συναλλασσοµένων, κατά  τις συναλλαγές µε τα έµµισϋα υποθηκοφυλακεία που 
λειτουργούν µεταβατικά  ως Κτηµατολογικά  Γραφεία, κατά  το άρϋρο 23 του ν. 
2664/1998 (Α ' 275), τη λειτουργία των οποίων υποστηρίζει ο Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ή  µε τα Κτηµατολογικά  Γραφεία και Υποκαταστήµατα 
αρµοδιότητας του Φορέα, που συστήνονται κατά  τον ν. 4512/2018 (Α 5), για το 
διάστηµα µέχρι τη συγκρότηση των νοµικών τµηµάτων που προβλέπονται για τα 
Κτηµατολογικά  Γραφεία. Οι υπηρεσίες παρέχονται στον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ στο πλαίσιο προγραµµατικής σύµβασης του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ και του οικείου ∆ικηγορικού  Συλλόγου». 

Του ν. 2664/1998 «Εθνικό  Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α'275) και 
ειδικότερα του άρθρου 23 παρ. 1,4 και 6. 

Του ν. 4512/2018 «Ρυθµίσεις για την εφαρµογή  των ∆ιαρθρωτικών 
Μεταρρυθµίσεων του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και άλλες 
διατάξεις» (Α' 5) και ειδικότερα του Μέρους Α' «ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» 

και έχοντας υπόψη ότι: 

Ι. 	Μέχρι τη συγκρότηση και πλήρη στελέχωση των Νοµικών Τµηµάτων στα 
Κτηµατολογικά  Γραφεία του Φορέα, είναι απαραίτητη η παροχή  νοµικής 
υποστήριξης στους Προϊσταµένους για το έργο του νοµικού  ελέγχου των 
εγγραπτέων πράξεων, καθώς και στους συναλλασσοµένους για την καθοδήγησή  
τους στις διαδικασίες συναλλαγών µε τις υπηρεσίες αυτές. 

2. 	Για την κατάργηση των έµµισθων υποθηκοφυλακείων που λειτουργούν 
µεταβατικά  ως Κτηµατολογικά  Γραφεία κατά  τις διατάξεις του νόµου 2664/1998 
και την αντικατάστασή  τους από  Κτηµατολογικά  Γραφεία και Υποκαταστήµατα του 
Φορέα κατ µεταψορά  αρµοδιότητας, σύµφωνα µε το νόµο 4512/2018 και 
ειδικότερε =ντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του 
άρθρου 1, 	ως αυτό  ισχύει, είναι απαραίτητη η εκκαθάριση όλων των 
εκκρε .τήτω νοµικού  ελέγχου των εισερχοµένων εγγραπτέων πράξεων 



Την από  19/7/2021 απόφαση ∆Σ ∆ικηγορικού  Συλλόγου Αθηνών. 

Την µε αρ. 149/5/29.07.2021 απόφαση ∆Σ του ν.π.δ.δ. Ελληνικό  
Κτηµατολόγιο. 

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Άρθρο 1: Αντικείµενο της Προγραµµατικής Σύµβασης — Σκοπός και Περιεχόµενο της 
Παρεχόµενης Υπηρεσίας 

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης (<c η Προγραµµατική  Σύµβαση»), είναι η 
συνεργασία των συµβαλλόµενων µερών, µε σκοπό  τον καθορισµό  του πλαισίου για 
την παροχή  υπηρεσιών προς το Φορέα από  ∆ικηγόρους µέλη του ∆ικηγορικού  
Συλλόγου και ειδικότερα: 

Την παροχή  νοµικής υποστήριξης στους Προϊσταµένους των έµµισθων 
υποθηκοφυλακείων που λειτουργούν µεταβατικά  ως Κτηµατολογικά  Γραφεία, 
καθώς και στους Προϊσταµένους των Κτηµατολογικών Γραφείων και των 
Υποκαταστηµάτων υποστήριξης και αρµοδιότητας αντίστοιχα του Φορέα κατά  την 
κείµενη νοµοθεσία, για τις ανάγκες του νοµικού  ελέγχου των υποβαλλόµενων 
εγγραπτέων πράξεων, διά  της σύνταξης εισηγήσεων, προς το σκοπό  της 
επίσπευσης του χρόνου καταχώρισης και εγγραφής τους και 

Την παροχή  νοµικής καθοδήγησης στους συναλλασσόµενους µε τις ίδιες 
υπηρεσίες για το Θεσµό  και τις διαδικασίες του Κτηµατολογ ίου, κατά  την κείµενη 
νοµοθεσία, προς εξυπηρέτησή  τους. 

Άρθρο 2: Όροι και συµφωνίες για την εκπλήρωση του σκοπού  και του αντικειµένου 
της Προγραµµατικής Σύµβασης 

Για την εκπλήρωση του σκοπού  και του αντικειµένου της παρούσης, οι 
συµβαλλόµενοι δηλώνουν και αναλαµβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις έκαστος: 

Α. Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος: 

α. Τη διοργάνωση και διεξαγωγή, µε δικές του δαπάνες, από  τον ίδιο, είτε µέσω της 
Ολοµέλειας, κατόπιν αιτήµατος του Φορέα και σε συνεργασία µε αυτόν, 
εκπαιδευτικών σεµιναρίων για τα µέλη του, διάρκειας τουλάχιστον 20 ωρών, σε 
χώρους που παρέχει ο ίδιος, είτε διαδικτυακά, µε αντικείµενο τη νοµοθεσία περί  
Εθνικού  Κτηµατολογ ίου (ν. 2308/1995, 2664/1998), τη λειτουργ ία των υπηρεσιών 
των Κτηµατολογικών Γραφείων, και το περιεχόµενο της παρεχόµενης υπηρεσίας, 
όπως περιγράφεται στην παρούσα. 

β. Την παροχή  βεβαίωσης στα µέλη του, αυτοτελώς, είτε διά  της Ολοµέλειας, για 
την παρακολούθηση των σεµιναρίων της υποπερίπτωσης α), µε τη χρήση 
ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης και βεβαίωσης της συµµετοχής του 
∆ικηγόρου µέλους του και τη γνωστοποίηση προς τον Φορέα, κατόπιν αιτήσεως 
του, καταλόγου µε τα στοιχεία των µελών του, που παρακολούθησαν τα ανωτέρω 
εκπαιδευτικά  σεµινάρια. 

γ. Την επ
/
ιβλεψη της καλής εκτέλεσης της κατά  το Άρθρο 1 παρεχόµενης υπηρεσίας. 

δ. Την εν γένει ενηµέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου από  την πλευρά  
του. / 



ε. Την υποχρέωση να προσδώσει δηµοσιότητα στην παρεχόµενη υπηρεσία, 
συµπληρωµατικό  µε τη δηµοσιότητα που Θα προσδώσει ο Φορέας. 
στ. Την καταβολή  ωριαίας αµοιβής προς τους εκπαιδευτές της υποπερίπτωσης β) 
της περίπτωσης Β του παρόντος Άρθρου, που το ύψος της Θα καθοριστεί  µε 
απόφαση του Προέδρου του ∆Σ του Συλλόγου. 

Β. Ο Φορέας: 

α. Την τεχνογνωσία από  την συµµετοχή, 

β. την εµπειρία του από  την επιστηµονική  υποστήριξη µε την παροχή  εκπαιδευτών 
και 

γ. Την καταβολή  αµοιβών προς τους ∆ικηγόρους-µέλη του Συλλόγου που Θα 
παρέχουν τις αναφερόµενες στην παρούσα υπηρεσίες µελών του Μητρώου 
Εισηγητών. 

δ. Την εν γένει ενηµέρωση για την πορεία υλοποίησης του έργου από  την πλευρά  
του. 

ε. Την υποχρέωση να προσδώσει δηµοσιότητα στη συγκεκριµένη υπηρεσία. 

Άρθρο 3: Τήρηση Μητρώου Νοµικών Εισηγητών-Προϋποθέσεις Εγγραφής 

Ι. Στο Φορέα τηρείται Μητρώο Νοµικών Εισηγητών (εφεξής: «Εισηγητές»), 
αποτελούµενο από  ∆ικηγόρους µέλη του ∆ικηγορικού  Συλλόγου. 

Οι «Εισηγητές» επιλέγονται από  Τριµελή  Επιτροπή, που συστήνεται µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του Φορέα και στην οποία συµµετέχουν δύο (2) µέλη 
του Φορέα και ένα (1) µέλος του ∆ικηγορικού  Συλλόγου. Η Επιτροπή  συνεδριάζει 
είτε µε φυσική  παρουσία σε χώρο που διατίθεται για το σκοπό  αυτό  από  το Φορέα, 
είτε µε τηλεδιάσκεψη και βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται όλα τα µέλη της. 
Η συµµετοχή  στην Επιτροπή  είναι χωρίς πρόσθετη αµοιβή  ή  αποζηµίωση. 

Για τη συµµετοχή  στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι ∆ικηγόροι θα πρέπει 
να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Να είναι µέλη του ∆ικηγορικού  Συλλόγου. 

β. Να έχουν εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών από  την εγγραφή  στον ∆ικηγορικό  
Σύλλογο. 

γ. Να µην τους έχει επιβληθεί  πειθαρχική  ποινή. 

δ. Να µην τελούν σε αναστολή. 

ε. Να συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο της υποπερίπτωσης β) της περίπτωσης Α 
του Άρθρου 2 που συντάσσεται από  το ∆ικηγορικά  Σύλλογο, αφού  έχουν 
εκπαιδευτεί  και βεβαιωθεί  µε ευθύνη του ίδιου ∆ικηγορικού  Συλλόγου και 
ειδικότερα να έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά  σεµινάρια σχετικά  µε το 
αντικείµενο της παρεχόµενης υπηρεσίας σύµφωνα µε την υποπερίπτωση α). 

Με απόφαση του Γενικού  ∆ιευθυντή  του Φορέα, που κοινοποιείται προς τον 
∆ικηγορικό  Σύλλογο τουλάχιστον 15 ηµέρες προ τις ενάρξεως των αναφεροµένων 
σ' αυτ<)ν προθεσµιών, καθορίζεται ο απαιτούµενος αριθµός των Εισηγητών για τη 
συµπλήρωση του Μητρώου, ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας επιλογής, τα 
απαγούµενα δικαιολογητικά  και ρυθµίζονται σχετικά  διαδικαστικά  Θέµατα. 



Το Μητρώο περιλαµβάνει και κατάλογο επιλαχόντων και έχει διάρκεια 2 ετών, 
που µπορεί  να παρατείνεται για ένα έτος µε απόφαση του Γενικού  ∆ιευθυντή. 
Μετά  την παρέλευση της εν λόγω διετίας και της ενδεχόµενης παράτασης αυτής, 
το Μητρώο ανανεώνεται, ακολουθουµένης εξ αρχής της ίδιας διαδικασίας 
επιλογής των Εισηγητών. 

Οι ∆ικηγόροι που εγγράφονται στο Μητρώο, αποδέχονται την εγγραφή  τους σε 
αυτό  µε σχετική  δήλωση προς το Φορέα µε την οποία αποδέχονται και τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα, καθώς και στις εκδοθησδµενες 
αποφάσεις αρµοδίου οργάνου, όπου ειδικότερα προβλέπονται σε διατάξεις της 
παρούσας για την εκτέλεσή  της. 

Η εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων για τη συµπλήρωση του Μητρώου των 
Εισηγητών και η διαδικασία επιλογής τους διεξάγεται από  την Επιτροπή  της 
παραγράφου 2, µε τους όρους και τη διαδικασία που Θα ορίζεται µε απόφαση του 
∆ιοικητικού  Συµβουλίου του Φορέα. 

Η σεφά  και ο αύξων αριθµός εγγραφής στο Μητρώο των Εισηγητών καθορίζεται 
µε κλήρωση, που διενεργείται από  την Επιτροπή  της παραγράφου 2, µετά  την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής σύµφωνα µε την απόφαση του Γενικού  
∆ιευθυντή  του Φορέα της παραγράφου 4. Η σειρά  εγγραφής των επιλαχόνcων στον 
οικείο κατάλογο καθορίζεται µετά  από  κλήρωση. Οι επιλαχόντες εγγράφονται στο 
Μητρώο, µε απόφαση του Γενικού  ∆ιευθυντή, αµέσως µετά  τη διαγραφή  
εγγεγραµµένου µέλους. Με ίδια απόφαση εγγράφονται στο Μητρώο επιλαχόνεες, 
εάν κατά  τη διάρκεια των (2) ετών της ισχύος του, τροποποιηθεί  ο απαιτούµενος 
αριθµός Εισηγητών της παραγράφου 4 µε απόφαση του ίδιου οργάνου. 

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις και Ευθύνη των Νοµικών Εισηγητών 

Ι. 	Οι Εισηγητές, εκτός από  την υποχρέωσή  τους για τήρηση του απορρήτου 
σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013, Α'208), 
υποχρεούνται να απέχουν από  την ανάληψη ή  τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε 
υπηρεσίας και εργασίας των Άρθρων 1 και 6, εάν συντρέχουν περιστάσεις 
προσωπικής ή  επαγγελµατικής σχέσης µε τους συναλλασσόµενους και 
οποιοδήποτε ενδεχόµενο άλλο συµφέρον, άµεσο ή  έµµεσα, από  την έκβαση της 
εργασίας. 

Οι Εισηγητές υποχρεούνται να αναλαµβάνουν και να ανταποκρίνονται µε 
τη δέουσα επιµέλεια σε κάθε εργασία των Άρθρων 1 και 6 που τους ανατίθεται, να 
ακολουθούν τις οδηγ ίες της Νοµικής ∆ιεύθυνσης του Φορέα και να συνεργάζονται 
µε τους Προϊσταµένους των υπηρεσιών του ίδιου Άρθρου. 

Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης της παραγράφου 1, ο Φορέας 
δύναται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζηµίας που υπέστη από  τις πράξεις ή  
τις παραλείψεις του Εισηγητή. 

Άρθρο 5: ∆ιαγραφή  από  το Μητρώο Εισηγητών 

Ι. 	Οι Εισηγητές παραµένουν εγγεγραµµένοι στο Μητρώο µέχρι τη διαγραφή  
τους, σύ  « να µε τις επόµενες παραγράφους και υπό  την επιφύλαξη επάρκειας 
των απ' ραίτητων πόρων και της συγκρότησης και στελέχωσης των Νοµικών 
Τµηµά,;+των υπηρεσιών του Άρθρου 1. 



Η διαγραφή  από  το Μητρώο πραγµατοποιείται στις εξής περιπτώσεις: α) 
µετά  από  αίτηση του ∆ικηγόρου, β) λόγω απώλειας ή  αναστολής της δικηγορικής 
ιδιότητας για οποιαδήποτε αιτία, γ) λόγω πειθαρχικής τιµωρίας του ∆ικηγόρου, δ) 
λόγω πληµµελούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ε) λόγω µη τήρησης των 
υποχρεώσεων της παρούσας, στ) εάν συντρέχει αδικαιολόγητη άρνηση να 
αναλάβει ανατεθείσα σε αυτόν εργασία. 

Η διαγραφή  πραγµατοποιείται µε απόφαση του Γενικού  ∆ιευθυντή  του 
Φορέα. 

Με απόφαση του Γενικού  ∆ιευθυντή  του Φορέα, κατόπιν αίτησης του 
∆ικηγόρου, δύναται να αναστέλλεται η παροχή  υπηρεσιών του για χρονικό  
διάστηµα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις µήνες, εφόσον συντρέχουν 
αντικειµενικοί  λόγοι εξαιτίας των οποίων ο ∆ικηγόρος δεν δύναται να παρέχει τις 
υπηρεσίες του. 

Άρθρο 6: Αντικείµενο "Εργου Εισηγητή  

Οι Εισηγητές αναλαµβάνουν: 

α. Τη νοµική  επεξεργασία των προς καταχώριση εγγραmέων πράξεων που 
υποβάλλονται στις υπηρεσίες του Άρθρου 1 και συντάσσουν σχετικές εισηγήσεις µε 
το αποτέλεσµα του νοµικού  ελέγχου που απευθύνονται προς τους οικείους 
Προϊσταµένους και αυτά  αποτυπώνεται από  τους ίδιους (Εισηγητές) µε σχετική  
ηλεκτρονική  πρσκαταχώριση στο Φύλλο Ελέγχου του Συστήµατος Πληροφορικής 
του Εθνικού  Κτηµατολογ ίου (ΣΠΕΚ). 

β. Την επιτόπια εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων στο χώρο των υπηρεσιών του 
Άρθρου 1 επί  νοµικής φύσεως Θεµάτων του Κτηµατολογίου σε ηµέρες και ώρες 
που προορίζονται για το σκοπό  αυτό  σύµφωνα µε τη λειτουργία της υπηρεσίας και 
τον προγραµµατισµό  που Θα ανακοινώνεται στο ∆ικηγόρο. 

Άρθρο 7: Ανάθεση και Εκτέλεση Εργασιών Νοµικού  Ελέγχου 

Ι. 	Οι προς νοµικό  έλεγχο εγγραmέες πράξεις ανατίθενται στους Εισηγητές 
από  τον Φορέα διά  του Προϊσταµένου της υπηρεσίας του Άρθρου Ι. Η κατανοµή  
των υποθέσεων διενεργείται ανά  (20) µε βάση τη σειρά  εγγραφής των Εισηγητών 
στο Μητρώο, για να εξυπηρετείται η µεγαλύτερη δυνατή  αποτελεσµατικότητα στη 
διαδικασία νοµικού  ελέγχου των εισερχοµένων πράξεων. Για την εκ νέου ανάθεση 
προς τον ίδιο Εισηγητή  υποθέσεων, πρέπει να έχει προηγηθεί  η ανάθεση σε όλους 
τους υπόλοιπους Εισηγητές του Μητρώου. 

Ο κάθε Εισηγητής παραδίδέι τις εισηγήσεις νοµικού  ελέγχου στον 
αρµόδιο Προϊστάµενο ενεός τριών (3) εργασίµων ηµερών από  την ανάθεση της 
εργασίας και µόνο υπό  την προϋπόθεση αυτή  συµµετέχει σε επόµενη κατανοµή. Η 
προθεσµία παράδοσης µπορεί  να παρατείνεται, µετά  από  αίτηµα του ∆ικηγόρου 
και σύµφωνη γνώµη του Προϊσταµένου, για χρόνο που δεν υπερβαίνει τις δύο (2) 
εργάσιµες ηµέρες, σε περίπτωση ιδιαίτερης δυσκολίας της συγκεκριµένης 
κατανοµής. 

6ι εργασίες νοµικού  ελέγχου διεκπεραιώνονται από  τον Εισηγητή  εντός 
του χώ.'υ της κάθε κατά  τόπον αρµόδιας υπηρεσίας του Άρθρου 1 και εντός του 
ωραρί. λειτουργίας της. Οι εργασίες νοµικού  ελέγχου δύναται να παρέχονται 



αποµακρυσµένα, εάν συντρέχουν οι απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις και όροι 
ασφάλειας εγκατάστασης των εφαρµογών. 

4. 	0 προγραµµατισµός της επιτόπιας νοµικής υποστήριξης (ηµέρεςίώρες) 
οργανώνεται από  το Φορέα και οι σχετικές εργασίες ανατίθενται διά  του 
Προϊσταµένου. 

Άρθρο 8: Αµοιβή  Εισηγητών - Τρόπος καθορισµού  αµοιβής- ∆ιαδικασία και όροι 
πληρωµής 

Οι Εισηγητές που περιλαµβάνονται στο Μητρώο, αµείβονται ξεχωριστά  για κάθε 
είδος εργασίας που τους ανατίθεται και διεκπεραιώνουν, σύµφωνα µε τα Άρθρα 6 
και 7, ως εξής: 

α. για τον έλεγχο εγγραπτέων πράξεων, συµπεριλαµβανοµένης της σύνταξης 
εισήγησης και της προκαταχώρισης του αποτελέσµατος σύµφωνα µε την ίδια 
εισήγηση, στο Φύλλο Ελέγχου του Συστήµατος Πληροφορικής του Εθνικού  
Κτηµατολογίου (ΣΠΕΚ), ανά  (100) πράξεις και 

β. για την επιτόπια νοµική  υποστήριξη, ανά  (50) ώρες. 

Μετά  τη συµπλήρωση του προαναφερόµενου αριθµού  εγγραπτέων πράξεων και 
ωρών, οι Εισηγητές συντάσσουν και αποστέλλουν κατάλογο των εισερχοµένων 
πράξεων για τις οποίες συντάχθηκε εισήγηση, καθώς και για τις ηµέρες και ώρες 
της επιτόπιας νοµικής εξυπηρέτησης, µε σχετική  βεβαίωση εκτέλεσης από  τον 
αρµόδιο Προϊστάµενο της υπηρεσίας του Άρθρου 1 και τον αποστέλλουν στη 
Νοµική  ∆ιεύθυνση του Φορέα για την πιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Μετά  την πιστοποίηση, ο ∆ικηγόρος ειδοποιείται από  τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του Φορέα για την έκδοση σχετικού  τιµολογ ίου προς εκτέλεση της 
πληρωµής. 

Το ύψος της αµοιβής, καθώς και κάθε άλλο φορολογικό  ή  διαδικαστικό  ζήτηµα 
για την καταβολή  της καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του 
Φορέα. 

Στο τέλος κάθε ηµερολογιακού  τριµήνου διενεργείται εκκαθάριση για αµοιβές 
της παραγράφου 2 από  παρασχεθείσες εργασίες της παραγράφου 1, για τις οποίες 
δεν συνέτρεξαν µέχρι τότε οι προϋποθέσεις υποβολής των δικαιολογητικών 
πληρωµής λόγω µη συµπλήρωσης του προβλεπόµενου, κατά  περίπτωση, αριθµού  
εργασιών της ίδιας παραγράφου. Για την εκκαθάριση, οι Εισηγητές συντάσσουν 
και αποστέλλουν κατάλογο, καθώς και τα λοιπά  προβλεπόµενα δικαιολογητικά, 
κατά  τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 2. 

Άρθρο 9: Χρονική  ∆ιάρκεια της Προγραµµατικής Σύµβασης 

Ι. Η ισχύς της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης λήγει µε έγγραφη συµφωνία 
των συµβαλλοµένων. 

2. Η Προγραµµατική  Σύµβαση µπορεί  να καταγγελθεί  από  οποιοδήποτε από  τα 
συµβαλλόµενα µέρη µόνον για σπουδαίο λόγο. Για την κρίση κατά  πόσον συντρέχει 
σπουδαίας λόγος λαµβάνεται υπ' όψιν ιδίως η φύση και ο σκοπός της παρεχοµένης 
υπηρεσίας κ4 έκταση των υποδοµών και εισφορών που έχουν πραγµατοποιηθεί  
για την παιήχή  της. 



Άρθρο 10: Ανωτέρα Βία 

Ως ανωτέρα βία Θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο 
να προβλεφθεί, έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή  της επέλευσής του 
καταβλήθηκε υπερβολική  επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. 
Ενδεικτικά  γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά  και απρόβλεπτα φυσικά  
γεγονότα, περιστάσεις για τις οποίες το κάθε συµβαλλόµενο µέρος είναι ανυπαίτιο, 
αιφνιδιαστική  απεργ ία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια 
προσωπικού  κ.ά. Στην περίπτωση κατά  την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας, 
έκαστο των συµβαλλοµένων µερών οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί  το έτερο 
µέρος και να καταβάλει κάθε δυνατή  προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος 
για να υπερβεί  τις συνέπειες και τα προβλήµατα που Θα ανακύψουν λόγω της 
ανωτέρας βίας. 

Άρθρο 11: Τροποποιήσεις της Προγραµµατικής Σύµβασης 

Ι. Η Προγραµµατική  Σύµβαση τροποποιείται µε κοινή  συµφωνία, η οποία είναι 
ειδικώς αιτιολογηµένη αναφορικά  µε τους λόγους που επιβάλλουν την 
τροποποίηση. Για την τροποποίησή  της λαµβάνεται απόφαση των αρµοδίων 
οργάνων των συµβαλλοµένων µερών και υπογράφεται τροποποιητική  Σύµβαση. 

2. Τροποποιήσεις αναφορικά  µε το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης της 
Σύµβασης δεν επιτρέπονται. 

Άρθρο 12: Λοιποί  Όροι 

Στο πλαίσιο της συµφωνούµενης µε την παρούσα Προγραµµατικής Σύµβασης 
συνεργασίας των συµβαλλοµένων µερών, συµφωνούνται λοιποί  όροι µεταξύ  των 
συµβαλλοµένων, εκτός των αναφεροµένων στο Άρθρο 2 ως εξής: 

α. Ο ∆ικηγορικός Σύλλογος δεν λαµβάνει οποιαδήποτε αµοιβή  ή  χρηµατοδότηση 
για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, ούτε εµπλέκεται µε οποιοδήποτε τρόπο στην 
εκτέλεση των υπηρεσιών νοµικής υποστήριξης από  τα µέλη του προς το Φορέα, 
καθώς και στην καταβολή  των σχετικών δαπανών από  το Ελληνικό  Κτηµατολόγιο 
προς τους ∆ικηγόρους-µέλη του που εγγράφονται στο Μητρώο και διεκπεραιώνουν 
τις εργασίες του Άρθρου 6 που τους ανατίθενται σύµφωνα µε το Άρθρο 7. 

β. Η καταβολή  της συνεισφοράς του Φορέα πραγµατοποιείται από  τη ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ίδιου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις . 

γ. Η καταβολή  της συνεισφοράς του ∆ικηγορικού  Συλλόγου βαραίνει τον 
προϋπολογισµό  του ΟΠΣ Ολοµέλειας. 

δ. Σε περίπτωση µη τήρησης ή  πληµµελούς τήρησης από  τον ∆ικηγορικό  Σύλλογο 
των κατά  την παρούσα σύµβαση υποχρεώσεών του συνεισφοράς και συνεργασίας 
για την επίτευξη του ανωτέρω αντικειµένου της παροχής υπηρεσιών, ο Φορέας 
απαλλάσσεται από  την υποχρέωση για τη χρηµατοδότηση και την συνεισφορά  στις 
δαπάνες. 

ε. Σε περίmω η κατά  την οποία, για λόγους ανωτέρας βίας όπως αυτή  ορίζεται στο 
Άρθρο 10 ,ης παρούσας, καταστεί  αδύνατη η λειτουργ ία της παρεχόµενης 
υπηρεσί~eς, ό  Φορέας απαλλάσσεται από  την υποχρέωση για τη χρηµατοδότηση 



και την συνεισφορά  στην παροχή  της σχετικής υπηρεσίας καθώς στην περίπτωση 
αυτή  εκλείπει το αντικείµενο της παρούσας και αυτή  λύεται αυτοδικαίως. 

Άρθρο 13: Αντισυµβατική  Συµπεριφορά-Συνέπειες 

Όλοι οι όροι της παρούσας Σύµβασης Θεωρούνται ουσιώδεις. 

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από  έναν εκ των 
αντισυµβαλλοµένων παρέχει στον έτερο αντισυµβαλλδµενο το δικαίωµα να 
αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των ανεισυµβατικών ενεργειών, εντός 
εύλογου χρόνου, και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωµα να ζητήσει την 
αποκατάσταση κάθε Θετικής ή  αποθετικής ζηµίας του, καθώς και να εγείρει κάθε 
άλλη σχετική  αξίωση που προβλέπεται από  τον νόµο ή  ειδικώς στους όρους της 
παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. ∆ικαίωµα καταγγελίας υφίσταται σε 
περίπτωση συνδροµής των προϋποθέσεων του Άρθρου 9 παρ. 2 της παρούσας 
Προγραµµατικής Σύµβασης. 

Άρθρο 14: Επίλυση ∆ιαφορών 

Κάθε διαφορά  µεταξύ  των συµβαλλοµένων µερών που αφορά  την εκτέλεση και την 
ερµηνεία των όρων της παρούσας Σύµβασης επιλύεται από  τα αρµόδια ∆ικαστήρια 
της έδραςτου Φορέα. 

Τα παραπάνω συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, όπως 
παρίστανται, και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν, το οποίο 
υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από  τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος Θα 
λάβει δύο (2). 

Γιατο ν.π.δ.δ. Ελληνικό  Κτηµατολόγιο 
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