Αρ. Πρωτ.:3823

Χανιά: 8/8/2016

Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών
Πληρ: Ε. Μηλιδάκης
Τηλ : 28210-29214

Ανακοίνωση
Ο Διευθύνων σύμβουλος, έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 4138/19-03-2013 , Άρθρο 3«περί συστάσεως της Ο.Α.Κ. Α.Ε.».
2. Την υπ΄ αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ πράξη συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού
δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείαςΣύσταση Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη
Εταιρεία» (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013).
3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) (ΦΕΚ τ. Β
2836/07-11-2013).
4. Την Αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ έγκριση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας
5. με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ Α.Ε.) ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013.
6. Την Αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 απόφαση Ρύθμιση μεταφοράς αρμοδιοτήτων,
εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της Ειδικής Υπηρεσίας
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και
Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης
Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.29 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β
του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)».
7. Την απόφαση του Δ.Σ του οργανισμού 14/2016, θέμα 22Β2, 29.7.2016.
Ανακοινώνει ότι :
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., ενδιαφέρεται για σταθερή συνεργασία με Δικηγόρο,
μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, αμειβόμενο ανά υπόθεση, για την ανάθεση κατ’
αποκοπήν υποθέσεων του Οργανισμού, ενώ υπάρχει υποχρέωση για συχνή φυσική παρουσία
στην έδρα του Οργανισμού στα Χανιά.
Θα υπάρξει δοκιμαστική περίοδος 3 μηνών με επιμέρους αναθέσεις υποθέσεων του
Οργανισμού.
Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
1. Δικηγόρος παρ' Εφέταις με αποδεδειγμένη δικαστηριακή και γνωμοδοτική εμπειρία
τουλάχιστον πενταετίας.
2. Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στο διοικητικό 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. Η εμπειρία του υποψηφίου στο γνωστικό
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αυτό αντικείμενο αποδεικνύεται από σχετικά δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις ή και αποφάσεις των
διοικητικών Δικαστηρίων, τουλάχιστον 2 σε αριθμό.
3. Μη κατοχή θέσης με πάγια αντιμισθία σε άλλο δημόσιο νομικό πρόσωπο ή φορέα του
Δημοσίου ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που αποδεικνύεται με σχετική
υπεύθυνη δήλωση με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα.
4. Καλή γνώση δικαίου ανωνύμων εταιριών και δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης, που
αποδεικνύεται από σχετικά δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις ή και αποφάσεις των πολιτικών
Δικαστηρίων τουλάχιστον 2 σε αριθμό.
5. Δίπλωμα οδήγησης
6. Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας (1) επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
αποδεικνύεται για τα αγγλικά, με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του
π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως
αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του
άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ.Α’)» και για τις λοιπές γλώσσες σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει σήμερα ο
ΑΣΕΠ (για διαγωνισμούς προκηρυχθέντες έως 31.7.2016). Θα συνεκτιμηθεί η τουλάχιστον καλή
γνώση και άλλων γλωσσών. Για τα πτυχία ξένων γλωσσών δεν απαιτούνται μεταφράσεις.
7. Άριστη γνώση υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, που αποδεικνύεται σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει
σήμερα ο ΑΣΕΠ (για διαγωνισμούς προκηρυχθέντες έως 31.7.2016)
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν έως 20.08.2016:
Α) Βιογραφικό σημείωμα

Β) Τουλάχιστον δύο (2) δικόγραφα ενδεικτικά της επιστημονικής τους εργασίας σε υποθέσεις
που έχουν χειριστεί προσφάτως

Γ) Τουλάχιστον μία γνωμοδότηση

Δ) Τα λοιπά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών
προσόντων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
Η αμοιβή θα υπολογίζεται κατ’ αποκοπή βάσει των επιμέρους αναθέσεων και θα καθορίζεται με
βάση τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Δικηγόρων.
Τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, παρακαλούνται όπως αποσταλούν σε ηλεκτρονικό αρχείο,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Οργανισμού oakae@oakae.gr μέχρι 20/8/2016 και ώρα 15:00 .

Η επιλογή θα γίνει στις 30.8.2016, κατόπιν συνεντεύξεως των υποψηφίων που πληρούν τα
ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, από το αρμόδιο όργανο του φορέα. Όλα τα έγγραφα μπορούν
να κατατεθούν σε απλά αντίγραφα χωρίς επικύρωση.

O Διευθύνων Σύμβουλος
Ο.Α.Κ Α.Ε
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