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«Δπηρνξήγεζε Απηναπαζρνινύκελσλ Γηθεγόξσλ».
ηόρνο ηεο Γξάζεο είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθώλ ππνδνκώλ ησλ
δηθεγνξηθώλ γξαθείσλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα νη δηθεγόξνη λα
παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κέζσ ηειεδηάζθεςεο, αιιά θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηα
ζύγρξνλα ηερλνινγηθά εξγαιεία ζηην διαδικαζία απονομήρ ηηρ Γικαιοζύνηρ, ζε
δικαζηήπια και ζυθπονιζηικά καηαζηήμαηα ηηρ σώπαρ.
Γηθαηνύρνη πνπ απεπζύλεηαη:
Γηθαηνύρνη ηεο Γξάζεο είλαη νη απηναπαζρνινύκελνη δηθεγόξνη, σο θπζηθά
πξόζσπα, εγγεγξακκέλνη ζηνλ δηθεγνξηθό ζύιινγν, πος λειηοςπγούν νομίμυρ ζηη
σώπα και έσοςν κάνει έναπξη ζηην απμόδια ΓΟΤ έυρ και ηην 31/12/2020.
Δπηρνξεγνύκελνο πξνϋπνινγηζκόο:
Δπηδνηνύληαη αηηήζεηο κε επηρνξήγεζε από 500 επξώ έσο θαη 2.000 επξώ,
ανάλογα με ηα έζοδα ηος 2019, για δαπάνερ τηθιακού εκζςγσπονιζμού.
Οι υθελούμενοι οι οποίοι έκαναν έλαξμε εληόο ηνπ 2020 δύναηαι να αιηηθούν και να
λάβοςν υρ ανώηεπο όπιο επισοπήγηζηρ ποζό 1.500 επξώ.

πλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο (δημόζια δαπάνη):
 20.000.000 €.
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Κξηηήξηα ζπκκεηνρήο:
Οι υθελούμενοι ηηρ Γπάζηρ θα ππέπει να πληπούν ηα παπακάηυ κπιηήπια:
Α) Να είλαη απηναπαζρνινύκελνη Γηθεγόξνη (θπζηθά πξόζσπα), εγγεγπαμμένοι
ζηον δικηγοπικό ζύλλογο και να έσοςν κάνει έναπξη ζηην απμόδια ΓΟΤ έσο θαη ηελ
31/12/20.
Β) Να έρνπλ σο θύξην θσδηθό δξαζηεξηόηεηαο έλαλ από ηνπο επηιέμηκνπο ΚΑΓ
ηνπ θεθαιαίνπ 6: «ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΙ ΣΟΜΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ».
Γ) Να είλαη πνιύ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ησλ
ΜΜΔ και ηο ζςνολικό ποζό ηυν ενιζσύζευν ήζζονορ ζημαζίαρ ζςμπεπιλαμβανομένηρ
ηηρ ενίζσςζηρ από αςηή ηη δπάζη λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 200.000 επξώ.
Γ) Να πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηος Καν. 1407/2013 (De Minimis).
Δ) Να κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο εληνιή αλάθηεζεο πξνεγνύκελεο παξάλνκεο
θαη αζύκβαηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο, βάζη απόθαζηρ ΔΔ ή ΓΔΔ.
Σ) Να ηεξνύλ απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά βηβιία. Δξαιπούνηαι ηα πάζηρ θύζευρ
νομικά ππόζυπα.
Δπηιέμηκεο δαπάλεο:
Αναλςηικόηεπα οι δαπάλεο πνπ είλαη επηιέμηκεο γηα ηε Γξάζε θαη έρνπλ σο
ζηόρν ηνλ εθζπγρξνληζκό ησλ γξαθείσλ ηυν αςηοαπαζσολούμενυν
δικηγόπυν είναι:
1. Γαπάλεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ: Η/Τ, laptops, routers, web κάμεπερ,
μικπόθυνα, ακοςζηικά, ησεία, ζςζηήμαηα ηηλεδιάζκετηρ, scanners /
πολςμησανήμαηα, οθόνερ ηηλεδιάζκετηρ / πποβολήρ.
2. Γαπάλεο θηήζεο πάγησλ ζηνηρείσλ για ηα οποία ηο κόζηορ απόκηηζηρ
κάθε διακπιηού ζηοισείος εξοπλιζμού δελ είλαη κεγαιύηεξν από 1.500
επξώ.
3. Δλδεηθηηθά δελ απνηεινύλ επηιέμηκεο δαπάλεο νη πξνκήζεηεο για
κινηηά ηηλέθυνα, tablets, ζςνδέζειρ κινηηήρ ηηλεθυνίαρ, servers, πάζηρ
θύζευρ λογιζμικά (πέπαν ηυν απαπαίηηηυν λογιζμικών για η η βαζική
λειηοςπγία ηυν Η/Τ και laptops).
Υξνλνδηάγξακκα Γξάζεο:
Οη αηηήζεηο ππνβνιήο ζα γίλνληαη δεθηέο από Σεηάξηε 16 Ινπλίνπ έσο
Παξαζθεπή 30 Ινπιίνπ 2021.
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Σα Δπελδπηηθά Πξνγξάκκαηα για ςλοποίηζη έπγυν είηε από ηην ΔΔ είηε από Φοπείρ
Γημοζίος, είλαη κηα επθαηξία πνπ δελ πξέπεη λα παξακείλεη αλεθκεηάιιεπηε από
καμία επισείπηζη.
Σο Σεσνικό Γπαθείο "GALANOS ENGINEERING ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ" μποπεί
να παπέσει ζε μία επισείπηζη ή εηαιπεία πλήπη κάλςτη με ηην παποσή
ολοκληπυμένυν

ηεσνικών

και

ζςμβοςλεςηικών

ςπηπεζιών

ζηον

ηομέα

επενδςηικών ππογπαμμάηυν.

Με εκηίμηζη,

Γαιαλόο Λάδαξνο
Γιπλ. Μησ. Μησανικόρ MSc.
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