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Αρ. πρωτ 9311

Χανιά, 01/11/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 74 /2017 ΟΑΚ ΑΕ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΚ ΑΕ
Προϋπολογισμός 60.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ, CPV: 79100000-5

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., προκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την εκδήλωση
ενδιαφέροντος που αφορά δύο (2) θέσεις Δικηγόρων, για τη στελέχωση της νομικής
Υπηρεσίας του, οι οποίοι θα απασχολούνται με σύμβαση ανεξάρτητων νομικών υπηρεσιών
μέχρι 31-12-2018.
Για τους ανωτέρω υπάρχει υποχρέωση για τακτική φυσική παρουσία στην έδρα του
Οργανισμού στα Χανιά και να έχουν την δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των
δικαστηριακών και λοιπών νομικών εργασιών του Οργανισμού.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ, από
ιδίους πόρους, σύμφωνα με την αρ πρωτ 9174/27-10-2017 έγκριση πολυετούς ανάληψης
υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΦΩΜΟΞ5Ψ-ΑΥΙ), την με αρ πρωτ 9158/26-10-2017 έγκριση πολυετούς
ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 7Χ92ΟΞ5Ψ-ΧΓΕ) και την υπ αρ πρωτ 9159/26-10-2017
ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ Ω9Ψ5ΟΞ5Ψ-ΜΕΤ, ΑΔΑΜ 17REQ002175399) και αφορά δύο
άτομα.
Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
1. Δικηγόρος παρ' Εφέταις ή/και παρ’Αρείω Πάγω με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον
πενταετίας που αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου.
2. Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στο διοικητικό δίκαιο ή/και στο αστικό ή/και στο
εμπορικό δίκαιο σε ευρύ φάσμα. Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος στο τομέα αυτό ή
συναφή θα συνεκτιμηθεί και αποδεικνύεται με απλό αντίγραφο του σχετικού πτυχίου ή
διπλώματος.
3. Καλή γνώση δικαίου δημοσίων έργων και συμβάσεων, δημοσίου λογιστικού, ανωνύμων
εταιριών και δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης
4. Μη κατοχή θέσης με πάγια αντιμισθία σε δημόσιο νομικό πρόσωπο ή φορέα του
Δημοσίου ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που αποδεικνύεται με σχετική
υπεύθυνη δήλωση.
5. Να μη υπάρχει στο πρόσωπό του κώλυμα σύγκρουσης συμφερόντων με οικονομικούς
φορείς που εμπλέκονται σε δημόσια έργα και σε περίπτωση που αυτή υπάρχει, υπεύθυνη
δήλωση ότι θα παραιτηθεί από τη θέση αυτή.
5. Δίπλωμα οδήγησης
6. Άριστη γνώση τουλάχιστον μία (1) επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
αποδεικνύεται σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει σήμερα ο ΑΣΕΠ
7. Άριστη γνώση υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
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Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν έως και 13/11/2017
Α) Βιογραφικό σημείωμα
Β) Τουλάχιστον δύο (2) δικόγραφα ή αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις ενδεικτικά της
επιστημονικής τους εργασίας σε υποθέσεις που έχουν χειριστεί προσφάτως
Γ) Τα λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, παρακαλούνται όπως αποσταλούν σε ηλεκτρονικό
αρχείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού (oakae@oakae.gr).
Η επιλογή θα γίνει κατόπιν συνεντεύξεως των υποψηφίων που πληρούν τα ουσιαστικά και
τυπικά προσόντα, από τριμελή επιτροπή.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα πρέπει να προσκομιστούν σε φυσική μορφή τα
έγγραφα που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά. Όλα τα έγγραφα μπορούν να κατατεθούν σε
απλά αντίγραφα χωρίς επικύρωση.

H Αμοιβή θα δίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Περί Δικηγόρων (Ν. 4178/2013) και βάσει
πινακίων ωροχρεώσεων απασχόλησης, τα οποία θα εγκρίνονται από το Διευθυντή
Διοικητικών Υπηρεσιών σε μηναία βάση.
Για τις ασφαλιστικές εισφορές ισχύουν όσα αναφέρονται στο νόμο 4387/2016.
Για τις υπηρεσίες του Δικηγόρου θα εκδίδεται τιμολόγιο που υπόκειται στις νόμιμες
κρατήσεις και επιβαρύνσεις. Τα έξοδα για την παράσταση στα Δικαστήρια βαρύνουν τον
Οργανισμό, ο οποίος καλύπτει ολόκληρο το γραμμάτιο προείσπραξης Δικηγορικής Αμοιβής
που εκδίδεται. Οδοιπορικά εκτός της έδρας του Οργανισμού δεν βαρύνουν τον Δικηγόρο
και καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον Οργανισμό.
Η Εκτιμώμενη ετήσια αμοιβή κατ ανώτατο όριο: τριάντα χιλιάδες ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ανά
δικηγόρο.
Πληρ. Ε. Μηλιδάκης τηλ 2821029214 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΚ ΑΕ
Φώτης Καζάσης
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