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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, στο πλαίσιο του έργου «ΕΛΚΕ ΕΜΠ» με σκοπό την σύναψη σύμβασης
για την Παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Νομικών Υπηρεσιών προς τον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.
Έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/04.08.2017) «Για την Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» καθώς και την με αρ. ΥΑ
679/22.8.1996 (ΦΕΚ 826/Β/10.9.1996) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ.
Β1/819 Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότησή Ερευνητικών Έργων και σχετικών
Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας», η οποία κυρώθηκε με τη διάταξη του αρ. 36
του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το αρ. 36 του Ν. 3848/2010,
2) Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
3) Την από 02.10.2017 Απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού
Λογαριασμού του ΕΛΚΕ ΕΜΠ, Θέμα: 6.1.
4) Την από 18.12.2017 Απόφαση της 56ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού
Λογαριασμού του ΕΛΚΕ ΕΜΠ Θέμα: 9.1 Περί ματαίωσης της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 20467 από
3.10.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και περί επανάληψης αυτής με αναδιατύπωση
των σχετικών όρων.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Νομικών
Υπηρεσιών προς τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ για ένα (1) έτος, έως του ποσού των δεκαεννέα χιλιάδων διακοσίων
ΕΥΡΩ (19.200,00€) με τον αναλογούντα ΦΠΑ, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τους γενικούς
και ειδικούς όρους της Πρόσκλησης όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η υποβολή των προσφορών και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο
Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είτε αυτοπροσώπως
είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο με εμπρόθεσμη
κατάθεση μέχρι και την 05-01-2018 στην παρακάτω διεύθυνση:
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ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Υποβολή προσφοράς στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμη και απορρίπτεται χωρίς εξέταση.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο
παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου.
Γλώσσα υποβολής των προσφορών ορίζεται η Ελληνική.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην
αρμόδια υπάλληλο του ΕΛΚΕ ΕΜΠ κα Μ. Θάνου, στο τηλέφωνο 210 772 2267, ώρες 9:00-15:00 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: mthanou@central.ntua.gr

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. Ε.Μ.Π.

Καθ. Ιωάννης Πασπαλιάρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ε.Μ.Π.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1 . Αντικείμενο
Αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η σύναψη σύμβασης για την Παροχή
Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Νομικών Υπηρεσιών προς τον Ειδικό Λογαριασμό Αξιοποίησης
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΜΠ για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας και αναπροσαρμογής του οικονομικού ανταλλάγματος σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών. Δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος αυτών.

2 . Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο των προκηρυσσόμενων
υπηρεσιών.

3 . Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων διακοσίων
ευρώ (19.200,00€), με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Επίσης, οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα
πρέπει να υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

4 . Δικαίωμα Συμμετοχής
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: Φυσικά πρόσωπα.

5 . Τρόπος Σύνταξης και Υποβολής Προσφορών
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν σχετική προσφορά, πρέπει να καταθέσουν ( είτε αυτοπροσώπως, είτε
μέσω του νομίμου εκπροσώπου ή εξουσιοδοτημένου γι’ αυτό αντιπροσώπου, είτε ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο με εμπρόθεσμη κατάθεση) την έγγραφη, σφραγισμένη
προσφορά τους μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στη παρούσα. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1589/1986 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «… δεν έχω
καταδικαστεί για καμιά αξιόποινη πράξη» η σε αντίθετη περίπτωση «…έχω καταδικαστεί για τις εξής
αξιόποινες πράξεις….».
β) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν
έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
γ) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης,
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Προσφορές, που κατατίθενται μετά τον καταληκτικό χρόνο υποβολής, είναι εκπρόθεσμες και δεν
παραλαμβάνονται.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να
μη φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του
υποψηφίου και να υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική
του όψη τις κάτωθι ενδείξεις :

1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)»
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«Παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Νομικών Υπηρεσιών προς τον ΕΛΚΕ - ΕΜΠ για ένα
(1) έτος»
Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 28215/ 19-12-2017
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 05-01-2018
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ……………………………
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο.
____________________________________________________________________________________
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

6 . Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης τη πιο
συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών
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Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Οι προσφορές, επί ποινή αποκλεισμού, θα περιλαμβάνουν το σύνολο των
προκηρυσσόμενων υπηρεσιών.
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται συνολικώς ως απαράδεκτες. Η αρμόδια επιτροπή έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει
αναγκαίο, να ζητήσει από κάθε προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο
της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων διευκρινίσεων είναι
υποχρεωτική από τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Ο ΕΛΚΕ-ΕΜΠ διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη, όπου θα διερευνηθεί
μεταξύ άλλων η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η
πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα.

7. Ισχύς προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ, κατ’ ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. Οι προσφορές είναι δεσμευτικές.

8. Τιμές Προσφορών – Νόμισμα
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που δεν αναφέρει τιμή σε ευρώ ή δίδει
τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν:
α) Τη συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ, με την ένδειξη «χωρίς
ΦΠΑ»
β) Τη συνολική τιμή της προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών με ΦΠΑ, με την ένδειξη «με ΦΠΑ»
και ξεχωριστή μνεία του ποσού σε ευρώ (€) το οποίο της αναλογεί.
Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Παραλαβής-Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

9 . Τροποποίηση – κατάργηση – αποδοχή των όρων
Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία ή/και να την κηρύξει
ατελέσφορη. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για
αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ
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την πρόσκληση, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή της
διαδικασίας. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων
των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί το Παράρτημα B, είναι
υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ως
απαράδεκτης.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
1 . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ιδιαίτερα τα ακόλουθα προσόντα:
α) Να είναι δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις με τουλάχιστον ενός (1) έτους νομική εμπειρία, ιδίως προς
Ειδικούς Λογαριασμούς Ανώτατων Εκπαιδευτικών ή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, όπως αποδεικνύεται
από σχετικές γνωμοδοτήσεις ή συμβουλευτικό έργο, και να έχει αποδεδειγμένη πρακτική νομική
εμπειρία σε πτυχές του δικαίου, όπως ιδίως: το δίκαιο των δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων
προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, ως αυτό θεσπίστηκε και ισχύει από το έτος 2016 και μετά, και το
δίκαιο που σχετίζεται με θέματα που αφορούν ανάληψη, ανάθεση και αμοιβή ερευνητικών
προγραμμάτων (ελληνικών και ευρωπαϊκών) δίκαιο.
β) Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ικανοποιητική γνώση άλλης μίας ξένης γλώσσας.
2. Η εμπειρία του υποψηφίου που θα απασχοληθεί είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα πρέπει να
αποδεικνύεται με επισυναπτόμενες γνωμοδοτήσεις και συμβάσεις ανάθεσης έργων ή παροχής
υπηρεσιών επί των παραπάνω πτυχών του δικαίου.
Στοιχεία για τη θεμελίωση της Γενικής και Ειδικής Εμπειρίας του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα
ανωτέρω αναφερόμενα.
Ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει κατάλογο των έργων και γνωμοδοτήσεων που έχει διεκπεραιώσει
και χειριστεί με συναφές αντικείμενο, ο οποίος πρέπει να έχει την εξής μορφή:
____________________________________________________________________________________
Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ-

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

____________________________________________________________________________________
Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται ως εξής:
Εάν ο αποδέκτης των υπηρεσιών του υποψηφίου είναι δημόσιος φορέας, ως αποδεικτικό στοιχείο,
υποβάλλονται σχετικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η επαγγελματική ενασχόληση του
υποψηφίου με τις αναφερόμενες νομικές υποθέσεις και έργα, όπως κείμενα συμβάσεων, Παραδοτέα
έργου, έγγραφα ανάθεσης και συνεργασίας κλπ.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο συνίσταται στην παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών προς τον
Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΕΜΠ για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης,
όπως -στο παρόν -προβλέπεται.
Ειδικότερα περιλαμβάνει:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΜΠ

Σελίδα 7 από 8

ΑΔΑ: 78ΓΤ46ΨΖΣ4-Ζ1Ζ
1. Την παροχή εγγράφων απαντήσεων και γνωμών σε σχετικά ερωτήματα που υποβάλλονται από το
Πρόεδρο του ΕΛΚΕ – ΕΜΠ για εξειδικευμένα θέματα.
2. Τον νομικό έλεγχο των εισηγήσεων προς την Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού και των
πρακτικών της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού.
3. Την παρουσία του αναδόχου στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού,
όταν προσκαλείται.
4. Την παροχή γνωμοδοτήσεων σε συγκεκριμένα νομικά ερωτήματα που τίθενται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ
(Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΕΜΠ και Προϊστάμενη της Γραμματείας) σχετικά με την οργάνωση και τη
λειτουργία του ΕΛΚΕ, καθώς και την παροχή γνωμοδοτήσεων σε πρόσθετα νομικά θέματα που
τίθενται από την υπηρεσία, εντός προθεσμίας που θα ορίζεται κάθε φορά από τον ΕΛΚΕ – ΕΜΠ.
5. Την νομική καθοδήγηση σχετικά με τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθείται σε δικαστικές
και εξώδικες διενέξεις του ΕΛΚΕ – ΕΜΠ.
6. Έλεγχος:
- Προτάσεων, συμβάσεων και τεχνικών δελτίων των έργων
- Της διαδικασίας των διαγωνισμών προμηθειών
Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου απαιτείται καθημερινή αυτοπρόσωπη παρουσία του
υποψηφίου στην έδρα του ΕΛΚΕ – ΕΜΠ και συνεργασία του υποψηφίου με τα όργανα και το
προσωπικό του τελευταίου.
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