
 
 

 

Θεζζαινλίθε, 06/06/2019 

   Αξηζκ. Πξση.: 368 

Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ζύναψη  

Σύμβαζηρ παποχήρ Ανεξάπηηηων Υπηπεζιών µε Νομικό  

 

Τν Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ιλζηηηνχην (Δ.Π.Ι.) Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ΠΑ.ΜΑΚ.)  

έρνληαο ππφςε:  

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα 

ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ) - (Τεχρνο Α΄ αξ. Φχιινπ 147) θαη εηδηθφηεξα 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 µε ηίηιν «Απεπζείαο Αλάζεζε»,  

2. Τελ αλάγθε λνκηθήο ππνζηήξημεο ηνπ Δ.Π.Ι. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζην πιαίζην ηεο 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4485/2017, 

3. Τελ ππ’ αξίζκ. 7/7.5.2019 (Θέκα 4ν) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δ.Π.Ι ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηε ζχλαςε Σχκβαζεο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ µε Ννκηθφ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

λνκηθήο ππνζηήξημεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη 31.12.2019. Τν 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζπλίζηαηαη ζηε λνκηθή επεμεξγαζία θαη ην λνκηθφ έιεγρν ησλ θαηά πεξίπησζε 

απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ, ηε ζχληαμε ζρεδίσλ πξνζθιήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ηε ζχληαμε ζρεδίσλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ, ηελ ππνζηήξημε ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, θαη ηε λνκηθή 

θαζνδήγεζε ησλ νξγάλσλ ηνπ Δ.Π.Ι. ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4485/2017. 

Η δηαδηθαζία αλάζεζεο ζα γίλεη απεπζείαο απφ ηε ζπιινγή θαη αμηνιφγεζε ζρεηηθψλ πξνζθνξψλ. Ο 

ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Δ.Π.Ι ΠΑΜΑΚ αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 4.200,00 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α.) γηα παξνρή αλεμάξηεησλ 

ππεξεζηψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη 31.12.2019 θαη ε δαπάλε ζα 

θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ µε ηίηιν «Παξνρή επηζηεκνληθψλ - λνκηθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ιλζηηηνχην Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Δ.Π.Ι.) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (ΠΑ.ΜΑΚ.) ζηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4485/2017».  
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Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ππεξεζίαο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

(βάζεη ηηκήο). Πξνζθνξέο πνπ ζα είλαη αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή πνπ ζα παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο 

απνθιίζεηο απφ ην απαηηνχκελν αληηθείκελν/δηάξθεηα ζα απνξξίπηνληαη.  

Κάζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ απαηηνχκελα πξνζφληα:  

α. Να είλαη δηθεγφξνο Παξ' Δθέηαηο, µέινο ηνπ Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ Θεζζαινλίθεο  

β. Να έρεη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ επηά (7) εηψλ.  

Δπίζεο, θάζε ελδηαθεξφκελνο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε ζχκθσλα µε ην ζπλεκκέλν ζρέδην. 

Η ππεχζπλε δήισζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηελ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά.  

Παξαθαινχκε γηα ηελ εθδήισζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ζαο θαη ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ζαο πξνζθνξάο 

ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ιλζηηηνχην (Δ.Π.Ι.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

(ΠΑ.ΜΑΚ.) Δγλαηία 156 Θεζζαινλίθε (5νο φξνθνο, Πχξγνο Οηθνλνκηθνχ, γξ. 506, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: 

2310891796) κέρξη θαη ηελ 21/06/2019 θαη ψξα 11:00 π.µ. - 13:00 µ.µ.  

Πξνο απφδεημε ηεο µε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016, θαιείζηε λα πξνζθνκίζεηε επίζεο µε ηελ νηθνλνκηθή ζαο 

πξνζθνξά ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:  

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ.  

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.  

δ. Βεβαίσζε έλαξμεο επαγγέικαηνο απφ ηε θνξνινγηθή αξρή.  

Τέινο, ζαο γλσξίδνπκε φηη ζα θιεζείηε, εθφζνλ επηιεγείηε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνο απφδεημε 

ησλ απαηηνχκελσλ ηππηθψλ πξνζφλησλ λα πξνζθνκίζεηε ηα αθφινπζα:  

α. Πηζηνπνηεηηθφ/ Βεβαίσζε άζθεζεο δηθεγνξίαο απφ ην Γηθεγνξηθφ Σχιινγν Θεζζαινλίθεο, απφ ηελ νπνία 

ζα πξνθχπηεη ε άζθεζε δηθεγνξίαο επί ηνπιάρηζηνλ επηά (7) έηε.  

β. Βεβαίσζε ηνπ Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ Θεζζαινλίθεο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο 

δελ έρεη ηηκσξεζεί πεηζαξρηθά.  

 

Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ 

Ιλζηηηνχην (Δ.Π.Ι.) Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο (ΠΑ.ΜΑΚ.). 

 

Ο Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ηνπ Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ιλζηηηνχηνπ (ΔΠΙ)  

Δθαξκνζκέλσλ Κνηλσληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Καζεγεηήο, Δπηχρηνο Σαξηδεηάθεο 

 

Σπλεκκέλν: Σρέδην Υπεχζπλεο Γήισζεο.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 

παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ
(1)

: Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ιλζηηηνχην (Δ.Π.Ι.) Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

 

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  
 

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:   
 

Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας:  
 

Ημερομηνία γέννηζης
(2)

:   
 

Σόπος Γέννηζης:  
 

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  
 

Σόπος Καηοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  
 

Αρ. Σηλεομοιοηύποσ (Fax):  

Δ/νζη Ηλεκηρ. 

Σατσδρομείοσ 

(Εmail):  
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Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

1. Γελ έρσ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ µνπ δηθαησκάησλ 

2. Έρσ εθπιεξψζεη ηε ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία ή ρσ λφκηκα απαιιαγεί απφ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία.  

3. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή. 

4. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ Υπεξεζία), απάηε, εθβίαζε 

πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία πεξί ηελ Υπεξεζία, 

παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ’ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο 

δσήο.   

5. Γελ είκαη ππφδηθνο θαη δελ έρσ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή 

πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε. 

6. Δίκαη ππήθννο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

7. Έρσ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ππεξεζία γηα ηελ νπνία εθδειψλσ ελδηαθέξνλ, 

εηδηθφηεξα δε είκαη κέινο ηνπ Γηθεγνξηθνχ Σπιιφγνπ Θεζζαινλίθεο θαη αζθψ ηε δηθεγνξία επί … 

έηε 

8. Γελ δηψθνκαη θαη δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα πιεκκέιεκα απφ δφιν, γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη πνηλή 

θπιάθηζεο άλσ ηνπ έηνπο ή έρεη θαηαινγηζηεί πνηλή άλσ ησλ έμη κελψλ. 

9. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή, βάζεη δηθαζηηθήο 

απφθαζεο αξκφδηαο αξρήο θξάηνπο κέινπο, ε νπνία ηζρχεη θαη έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ. 

10. Γελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν έρεη δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε 

κέζν. 

11. Απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληφο.  

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Τπογραθή) 
 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε 

άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.   
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