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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) προκηρύσσει την πλήρωση μίας
θέσης νομικού συνεργάτη με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή νομικών υπηρεσιών προς
την ΕΕΔΕ στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των αναγκών των έργων με τίτλο : « Υλοποίηση
προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων
στους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών
δομικών υλικών για τις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" με κωδικό MIS 372924 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και "Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και
κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων-ανέργων στους κλάδους Λιανικού Εμπορίου,
Εμπορίας-διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών για τις 8
Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 (Σύγκλιση)" με κωδικό MIS 372922 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"».
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία
τού Φορέα, από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στο δικτυακό τόπο του Φορέα
Διαχείρισης (www.eede.gr) και τον πίνακα αναρτήσεών του.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Απαιτούμενες εργασίες για τον ανάδοχο είναι οι παρακάτω:
 Νομική – δικαστική υποστήριξη και γενικά νόμιμη κάλυψη των υπηρεσιών και των
οργάνων διοίκησης του Φορέα
 Παροχή βοήθειας στη διατύπωση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης.
 Συστηματική παρακολούθηση του δημοσίου και ευρωπαϊκού δικαίου που αφορά το
Φορέα.
 Νομική επεξεργασία / σύνταξη συμβάσεων με τρίτους (προμήθειες, παραγγελίες,
εργολαβίες, μισθώσεις, συμβάσεις εργασίας και έργου κ.λ.π.), διακηρύξεων,
δημοπρασιών καθώς και των Εσωτερικών Κανονισμών του Φορέα.
 Γνωμοδοτήσεις επί θεσμικών θεμάτων – Παροχή νομικών συμβουλών προς το
Διοικητικό Συμβούλιο ή τις υπηρεσίες του Φορέα.
 Ενημέρωση των υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης επί των διατάξεων της νομοθεσίας
σε θέματα που τις αφορούν.
 Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών του Φορέα Διαχείρισης με τρίτους
και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Φορέα. Παραστάσεις σε όλα











τα Δικαστήρια για υποθέσεις του ΦΟΡΕΑ ή παροχή νομικής βοήθειας σε Δικηγόρους
που χειρίζονται κατ’ ανάθεση τις υποθέσεις αυτές.
Τήρηση του αναγκαίου αρχείου της υπηρεσίας, για να ανταποκριθεί στις
προηγούμενες δραστηριότητες (συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων,
αποφάσεων και νομολογίας που αφορούν τα θέματα που απασχολούν το Φορέα
Διαχείρισης).
Συνεργασία και επαφή σε επίπεδο νομικής υποστήριξης με τους λοιπούς κρατικούς
και άλλους φορείς που εμπλέκονται είτε καθ’ υμών είτε γεωγραφικά με τις
αρμοδιότητες του ΦΟΡΕΑ και από κοινού συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους
των ανωτέρω φορέων σύμφωνα με τις οδηγίες των Οργάνων Διοίκησης του ΦΟΡΕΑ
και προς το σκοπό της επίτευξης των στόχων αυτού.
Επαφή και υποβολή ερωτημάτων, υπομνημάτων και κάθε σχετικού αναγκαίου
διαδικαστικού εγγράφου προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. σχετικών με τις
αρμοδιότητες του ΦΟΡΕΑ, καθώς και η αυτοπρόσωπη παρουσία ενώπιον των
οργάνων αυτών, εφόσον απαιτηθεί από τη Διοίκηση του ΦΟΡΕΑ.
Επαφή και υποβολή ερωτημάτων, υπομνημάτων και κάθε σχετικού αναγκαίου
διαδικαστικού εγγράφου προς τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές σχετικώς με τις
αρμοδιότητες του ΦΟΡΕΑ, καθώς και η αυτοπρόσωπη παρουσία ενώπιον των Αρχών
αυτών, εφόσον απαιτηθεί από τη Διοίκηση του ΦΟΡΕΑ.
Υποβολή προτάσεων για την οργάνωση του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης και για
τη διασύνδεση με αντίστοιχα Γραφεία άλλων φορέων με συναφείς αρμοδιότητες προς
τη Διοίκηση του Φορέα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ
Το έργο έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την λήξη της διάρκειας των
έργων, η οποία έχει καθοριστεί για τις 31.12.2014.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€
150.000,00), πλέον τού αναλογούντος Φ.Π.Α.
Το ύψος της αμοιβής τού αναδόχου θα καθοριστεί σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά
του.
Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα παροχής υπηρεσίας, σε ισόποσα ποσά
ανάλογα με το συνολικό ύψος της αμοιβής του.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του
Έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Φορέα Διαχείρισης έστω και εξ επιγενόμενης
αιτίας και συγκεκριμένα:






Η αμοιβή τού προσωπικού που διαθέτει ο ανάδοχος.
Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές,
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης,
της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.).
Κάθε δαπάνη που αφορά μετακίνηση του προσωπικού που διαθέτει ο ανάδοχος.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής τού αναδόχου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο νομικός συνεργάτης μας πρέπει να είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με τουλάχιστον
δεκαπενταετή (15ετή) επαγγελματική δραστηριότητα, να διαθέτει εγκατάσταση στην Αθήνα
και να κατέχει τα επιστημονικά αντικείμενα των δημοσίων έργων και εν γένει των δημοσίων
και ιδιωτικών έργων και του αστικού δικαίου. Εκτιμάται η ικανότητα χειρισμού μεγαλύτερου
εύρους επιστημονικών αντικειμένων λόγω της ποικιλίας των θεμάτων που εκτιμάται ότι τα
ανακύπτουν. Είναι δυνατή η συμμετοχή Εταιρίας δικηγόρων, της οποίας ένας από τους
εταίρους να έχει τις ανωτέρω ιδιότητες.
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Απαραίτητα προσόντα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι τα εξής:




Άδεια άσκησης επαγγέλματος από δικηγορικό σύλλογο της χώρας ή πιστοποίηση της
νόμιμης άσκησης δικηγορίας στην Ελλάδα.
Διορισμός του Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο
Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε θέματα διοικητικού δικαίου,
δικαίου δημοσίων έργων, αστικού δικαίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη τού προσφέροντα. Η συμμετοχή στη
διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης εκ μέρους τού
προσφέροντα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να
την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς
ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού τού λόγου στους
προσφέροντες.
Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη
συμμετοχή τους.
Οι έχοντες έννομο συμφέρον έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά της παρούσας
προκήρυξης μέχρι την Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. στο πρωτόκολλο της
Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61, 111 44
Αθήνα – τηλ. 210 2112000-9, fax 210 2112020-1).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 27 Απριλίου 2012 και μέχρι ώρα 12:00
μεσημβρινή.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Ανάθεσης.
Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές για το σύνολο
ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα έργου.
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική
Γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω.
Πιστοποιητικά και έγγραφα σε γλώσσα εκτός Ελληνικής, συνοδεύονται από νόμιμη
μετάφραση στην ελληνική επικυρωμένη από το υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά
το νόμο πρόσωπο ή από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της Ελλάδας στη χώρα, στην περιοχή
της οποίας έχουν συνταχθεί τα έγγραφα ή από την πρεσβεία στην Ελλάδα ή το Προξενείο της
ίδιας χώρας. Σε περίπτωση διαφορών στη μετάφραση, υπερισχύει το κείμενο στην Ελληνική
Γλώσσα.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο πρωτόκολλο της
Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61, 111 44
Αθήνα – τηλ. 210 2112000-9, fax 210 2112020-1), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
(eede@eede.gr) μέχρι την 27.4.2012 αίτηση για την ανωτέρω θέση μαζί με βιογραφικό
σημείωμα.
Δεκτές γίνονται και οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω ταχυδρομείου,
ταχυμεταφορών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφ’ όσον περιέλθουν στην ΕΕΔΕ μέχρι την
Παρασκευή, 27.4.2012.
Για ερωτήματα, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της διακήρυξης, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση
eyd@eede.gr ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 210 2112020-1 ή τηλεφωνικώς στο 210 21120009, το αργότερο μέχρι 25.4.2012. Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θα αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.eede.gr όλες οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων,
συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις της Υπηρεσίας. Στην παραπάνω ιστοσελίδα θα
δημοσιευθούν και όλα τα τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις σχετικά με τον
διαγωνισμό.
Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν το
ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις
ενδείξεις:
Προσφορά
«Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης»
Φορέας Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων,
Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61
ΤΚ 11144 Αθήνα
Ημερομηνία Προσφοράς: (ημερομηνία)

Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους φακέλους:
Α. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
1. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα του προσφέροντα.
2. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου περί της εγγραφής του υποψηφίου Δικηγόρου ή
Δικηγορικής Εταιρίας στο μητρώο του.
Β. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος επί ποινή
αποκλεισμού και θα περιέχει τα εξής:
Περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά τού προσφέροντος συνολικά (για όλη τη διάρκεια
της βασικής σύμβασης, ήτοι μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης) και
διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και με το ανάλογο Φ.Π.Α.
σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος Ι της παρούσας, η οποία δεν πρέπει να
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης.
Στοιχεία ή ενδείξεις, που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται την
απόρριψη των προσφορών.
Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης.
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 120 ημερολογιακές ημέρες από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς.
Δεσμεύει όμως τον διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας, η οποία έχει την
ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της τελικής
βαθμολόγησης και της κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα πρακτικά της και εισηγείται
προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για την ανάθεση και την υπογραφή
της σύμβασης.
Η Επιτροπή Ανάθεσης διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα
διαδικασία χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιοδήποτε τίμημα για την αναθέτουσα αρχή.
Κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Εκτιμάται ιδιαίτερα ως κριτήριο ανάθεσης η εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων
διοικητικού δικαίου, δικαίου δημοσίων έργων, αστικού δικαίου και τέλος η ενασχόληση
με όσο περισσότερους τομείς του δικαίου.
Η Επιτροπή Ανάθεσης με βάση τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον φάκελο
«Δικαιολογητικά» και τον φάκελο Οικονομική Προσφορά», με πρακτικό της εισηγείται την
ανάθεση του έργου στον προσφέροντα
Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος καλείται να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παράγραφο «ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή της απόφασης
ανάθεσης.__

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
……………………………………..………………………………………………………………………
……………………………… (επωνυμία)
Έργο: «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης»
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το Συνολικό Τίμημα του Προτεινομένου έργου ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά)
………………Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και
(ολογράφως και αριθμητικά) ………………Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου τού ΦΠΑ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο υποψήφιος χωρίς δαπάνη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Φορέας Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προκηρύσσει την πλήρωση μίας θέσης
νομικού συνεργάτη με αντικείμενο απασχόλησης την παροχή νομικών υπηρεσιών για τις
ανάγκες της ΕΕΔΕ στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των αναγκών των έργων με τίτλο:
«Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των
απολυμένων-ανέργων στους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-διακίνησης και συντήρησης
αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών για τις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου" με κωδικό MIS
372924 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και
«Υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των
απολυμένων-ανέργων στους κλάδους Λιανικού Εμπορίου, Εμπορίας-διακίνησης και συντήρησης
αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών για τις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1 (Σύγκλιση)" με
κωδικό MIS 372922 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"». συνολικού
προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία και Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού: 30η Απριλίου 2012 ώρα 11:00 π.μ. στα
γραφεία τού Φορέα (Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61, Αθήνα).
Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 27.4.2012 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Προϋπολογισμός έργου: 150.000,00€ πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.
Ο νομικός συνεργάτης μας πρέπει να είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με τουλάχιστον
δεκαπενταετή (15ετή) επαγγελματική δραστηριότητα, να διαθέτει εγκατάσταση στην Αθήνα
και να κατέχει τα επιστημονικά αντικείμενα των δημοσίων έργων και εν γένει των δημοσίων
και ιδιωτικών έργων και του αστικού δικαίου. Εκτιμάται η ικανότητα χειρισμού μεγαλύτερου
εύρους επιστημονικών αντικειμένων λόγω της ποικιλίας των θεμάτων που εκτιμάται ότι τα
ανακύπτουν. Είναι δυνατή η συμμετοχή Εταιρίας δικηγόρων, της οποίας ένας από τους
εταίρους να έχει τις ανωτέρω ιδιότητες.
Διάρκεια συνεργασίας: Μέχρι λήξεως των έργων, που έχει οριστεί για τις 31.12.2014.
Κριτήριο ανάθεσης του έργου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά. Εκτιμάται ιδιαίτερα ως κριτήριο ανάθεσης η εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων
διοικητικού δικαίου, δικαίου δημοσίων έργων, αστικού δικαίου και τέλος η ενασχόληση
με όσο περισσότερους τομείς του δικαίου.
Ο Γενικός Διευθυντής

