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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΠΡΟ ΤΝΑΦΗ
ΤΜΒΑΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ ΤΔΙ Αζήλαο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ
«Αλάπηπμε – Τερληθή & Σπκβνπιεπηηθή Υπνζηήξημε ησλ έξγσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ΔΛΚΔ» πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο, κε Δπηζηεκνληθφ Υπεχζπλν ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ,
πξνηίζεηαη λα ζπλάςεη κία (1) ζχκβαζε παξνρήο λνκηθψλ ππεξεζηψλ κε έλαλ λνκηθφ ζχκβνπιν κε
ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζζέλ πνζφ έσο 18.600,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΦΠΑ θαη λφκηκσλ
θξαηήζεσλ), γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα
ππνβάινπλ πξφηαζε ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο:
Μία ζέζε λνκηθνχ ζπκβνχινπ κε θαζήθνληα ηε λνκηθή ππνζηήξημε ησλ ελεξγεηψλ θαη απνθάζεσλ
ηνπ ΔΛΚΔ, κε λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη γλσκνδνηήζεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ νξγαλσηηθά ζέκαηα,
σο θαη ζε ζπκβαηηθά ζέκαηα (εκπνξηθέο ζπκβάζεηο) ή/θαη ζε ζέκαηα δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
(ζπκβάζεσλ έξγσλ, ππεξεζηψλ, πξνκεζεηψλ θαη ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα θαη
ζρεηηθνχο δηαγσληζκνχο).
Απαιηούμενα προζόνηα – Κριηήρια

Μονάδες
βαθμολόγηζης

Πηπρίν Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ιδξχκαηνο ηεο εκεδαπήο ή ηεο

Βαζκφο πηπρίνπ * 2

αιινδαπήο
Άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηθεγφξνπ γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έηε
Δκπεηξία παξνρήο ππεξεζηψλ ζε ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ

15

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε δεηήκαηα δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ

15

15

ζπκβάζεσλ θαη δηαγσληζκψλ
Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο

15

Γλψζε έηεξεο γιψζζαο (εληφο Δ. Δ., θαηά πξνηίκεζε γαιιηθήο)

10

Γιάρκεια απαζτόληζης: Γψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, κε δπλαηφηεηα
αλαλέσζεο.
Ποζό: έσο ηνπ πνζνχ ησλ 18.600,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ΦΠΑ θαη λφκηκσλ θξαηήζεσλ).
Τποβολή προηάζεφν
Οη ελδηαθεξφκελνη/εο ππνςήθηνη/εο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή ελππφγξαθε πξφηαζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο είηε απηνπξνζψπσο (ψξεο γξαθείνπ 8.30-14.30) είηε λα απνζηείινπλ ηε
ζρεηηθή ελππφγξαθε πξφηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηαρπδξνκηθά, ζπλνδεπφκελε ζε θάζε
πεξίπησζε απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε θιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε: «Υπνβνιή πξφηαζεο
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο (αξ. πξση.: 4515/21-11-2016) γηα ην έξγν
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«Αλάπηπμε – Τερληθή & Σπκβνπιεπηηθή Υπνζηήξημε ησλ έξγσλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν ΔΛΚΔ», ηο
αργόηερο μέτρι και ηις 07-12-2016 και ώρα 14.30 ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε:
ΣΔΙ Αθήνας
Σμήμα Δρεσνηηικών Προγραμμάηφν,
Αγίοσ πσρίδφνος 28 και Μήλοσ 1 (2ος όροθος), Αιγάλεφ, Σ.Κ. 122 43
Απαραίηηηα προζόνηα:
Οη ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε ηνπ Ννκηθνχ Σπκβνχινπ πξέπεη:
1. Να είλαη Έιιελεο πνιίηεο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππφ ηνλ φξν φκσο φηη
γλσξίδνπλ άξηζηα ηελ Διιεληθή γιψζζα.
2. Να δηαζέηνπλ ηελ άδεηα αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ δηθεγφξνπ θαη λα έρνπλ δηθαίσκα
παξάζηαζεο ηνπιάρηζηνλ ζην Δθεηείν (Παξ΄Δθέηαηο), θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
3. Να κελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ιάβνπλ πιήξε
ζχληαμε απφ Ο.Κ.Α. θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο.
4. Να έρνπλ εθπιεξψζεη νη άξξελεο ππνςήθηνη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα έρνπλ λφκηκα
απαιιαγεί απφ απηέο, λα κελ είλαη αλππφηαθηνη θαη λα κε έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα ιηπνηαμία κε
ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε.
5. Να κελ ππάξρεη θψιπκα δηνξηζκνχ απφ πνηληθή θαηαδίθε θαη λα κελ έρνπλ ηεζεί ζε δηθαζηηθή
απαγφξεπζε.
6. Να δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνπο σο άλσ ηνκείο ελδηαθέξνληνο.
7. Να δηαζέηνπλ άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
Δπιθσμηηά Προζόνηα Τπουηθίφν
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα ζπλεθηηκεζνχλ ηδίσο ηα θάησζη πξνζφληα:
1.Καιή γλψζε κηαο δεχηεξεο επξσπατθήο γιψζζαο (θαηά πξνηίκεζε γαιιηθήο).
2. Σπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα.
Απαραίηηηα δικαιολογηηικά:
 Έληππν πξφηαζεο


Σχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (κε αλαθνξά ζηα ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε πξνζφληα)



Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο λα αλαγξάθεη φηη «δελ έρσ
θαηαδηθαζζεί γηα θακία αμηφπνηλε πξάμε απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην 26 ηνπ Κψδηθα πεξί
Γηθεγφξσλ, δελ είκαη ππφδηθνο γηα ηα εγθιήκαηα απηά, δελ έρεη ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο
δηθαηψκαηα θαη δελ έρσ ηεζεί ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε» ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε φηη «έρσ
θαηαδηθαζζεί γηα ηηο εμήο αμηφπνηλεο πξάμεηο: …..θιπ.». Η αλσηέξσ δήισζε θαιχπηεη ηελ
ππνβνιή ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηελ πξνθήξπμε, θαζψο ην
αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ έρεη θαηαξγεζεί κε ηελ ππ’ αξηζκ. 9362/5-5-2006 Κ.Υ.Α.



Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο
είλαη δηθεγφξνο ηνπιάρηζηνλ Παξ΄Δθέηαηο θαη δελ έρεη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά.



Φσηνηππία ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο.



Απνδεηθηηθά ηίηισλ ζπνπδψλ.
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Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο.
Αληηθαηάζηαζε ηεο πξφηαζεο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ

δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ.
Οη ηίηινη ζπνπδψλ εθφζνλ απηνί έρνπλ ρνξεγεζεί απφ Ιδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, πξέπεη λα
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά θαη απφ πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΤΑΠ. Σηελ πεξίπησζε πνπ δε
ζπλνδεχνληαη απφ ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΤΑΠ, ε πξφηαζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη.
Ωο απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφδεημεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ζεσξνχληαη:
Α. Όηαλ ηπρφλ εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ, ζε Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Τ.Α. πξψηνπ ή
δεχηεξνπ βαζκνχ, ζε Ν.Π.Ι.Γ. ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο
ηζρχεη, ή ζε θνξείο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/1997, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ
θνξέα απαζρφιεζεο ή αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κε ηνλ θνξέα
απαζρφιεζεο. Σε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα θαη λα βεβαηψλεηαη, ην είδνο
θαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθηειεζζείζαο ππεξεζίαο.
Β. Όηαλ ηπρφλ εξγαζία έρεη παξαζρεζεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ ηδησηηθνχ θνξέα
(ζηνηρεία ηνπ εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ
πξφζσπν) απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα, ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνρήο ή αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί. Σε θάζε
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα θαη λα βεβαηψλεηαη, ην είδνο θαη ην αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθε θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθηειεζζείζαο ππεξεζίαο.
Σεκεηψλεηαη φηη, ην επίπεδν ηεο μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ ΑΣΔΠ.
Τίηινη, πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηψζεηο ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλνη θαη επίζεκα
κεηαθξαζκέλνη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
Τποβολή ενζηάζεφν
Υπνςήθηνο, ν νπνίνο επηζπκεί λα ππνβάιεη έλζηαζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
αμηνιφγεζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα άζθεζεο έλζηαζεο εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ κεηά ηελ
αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ «ΓΙΑΥΓΔΙΑ».
Δλζηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ζεσξνχληαη
εθπξφζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη.
Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθά ηνπο θαζψο θαη ζε απηά ησλ
ζπλππνςεθίσλ ηνπο θαηφπηλ γξαπηήο ηνπο αίηεζεο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.
2690/1999 (ΦΔΚ Α’ 45/9.3.1999), φπσο ηζρχεη.
Ο ΔΛΚΔ ηνπ Τ.Δ.Ι. Αζήλαο, δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε πξνο ζχλαςε ζχκβαζεο,
δεδνκέλνπ φηη επαθίεηαη ζηελ πιήξε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ε ζχλαςε ή κε ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ν
αξηζκφο απηψλ, απνθιεηφκελεο νηαζδήπνηε αμηψζεσο ή πξνζδνθίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΔΙ
Αζήλαο www.teiath.gr.
Ο Πρόεδρος ηης Δπιηροπής Γιατείριζης
ηοσ Διδικού Λογαριαζμού
Π. Καλδής
Καθηγηηής
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