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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ Η / ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΟΑΠ/ΔΑΠ/01/19/05 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) επιθυμεί όπως συμβληθεί με νομικούς συμβούλους για 

παροχή υπηρεσιών δικαστηριακής εκπροσώπησης σε υποθέσεις αστικού και ποινικού δικαίου, για περίοδο δύο (2) 

ετών, με δυνατότητα ανανέωσης της Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, με τους ίδιους όρους, για ακόμα τρία 

(3) έτη. Οι νομικοί σύμβουλοι δύνανται να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπου δύο (2) θα έχουν έδρα τη 

Λευκωσία, δύο (2) τη Λεμεσό, δύο (2) την Πάφο, ένας (1) τη Λάρνακα – Αμμόχωστο. 

Αντικείμενο της Σύμβασης:  

1. Μελέτη και προπαρασκευή υποθέσεων για σκοπούς αστικής ή / και ποινικής διαδικασίας. 

2. Εκπροσώπηση της Αναθέτουσας Αρχής στα δικαστήρια για αστικές αγωγές ή / και ποινικές διώξεις σύμφωνα 

με τις οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Θα ισχύουν οι αμοιβές που καθορίζονται από τις ισχύουσες κατά καιρό κλίμακες δυνάμει των Δικονομικών Θεσμών 

αναφορικά με δικηγόρους μαζί με τα πραγματικά έξοδα. Οι κλίμακες θα εφαρμόζονται στο κατώτατο σημείο τους με 

βάση την αξία του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής: 

Για το δικηγόρο που θα προταθεί: 

α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister at Law). 

β) Εγγεγραμμένος δικηγόρος στο Μητρώο Δικηγόρων που ασκεί το Επάγγελμα, το οποίο τηρείται από το Συμβούλιο 

του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6Α, του Περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2 και 

κάτοχος της άδειας που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ. 

γ) * Τριετής τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας, ως καθορίζεται στον περί Δικηγόρων Νόμο, Κεφ. 2. 

δ)  * Τριετής τουλάχιστον άσκηση δικηγορίας με ειδίκευση στις αστικές αγωγές ή / και ποινικές διώξεις. 

ε) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, 

ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σε αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 

1990 έως 2009, καθόρισε τα καθήκοντα που αποτελούν αντικείμενο των ζητούμενων υπηρεσιών, ως καθήκοντα 

που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση Δημόσιας Εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών 

συμφερόντων του Κράτους. 

* Τα (γ) και (δ) πιο πάνω δύνανται να συντρέχουν. 

 

Υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. το Έντυπο 

δήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών δικαστηριακής εκπροσώπησης σε υποθέσεις αστικού ή / και 

ποινικού δικαίου, σε κλειστό φάκελο στο κιβώτιο Προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής, στην διεύθυνση Μιχαήλ 

Κουτσόφτα 20, 2000, Λευκωσία. Το σχετικό έντυπο μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής, στην διεύθυνση: www.capo.gov.cy. Παρακαλώ όπως στο φάκελο αναγράφεται «Για Διαγωνισμό παροχής 

υπηρεσιών δικαστηριακής εκπροσώπησης σε υποθέσεις αστικού ή / και ποινικού δικαίου, Αρ. ΟΑΠ/ΔΑΠ/01/19/05». 

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια λειτουργό αγορών, κα Έλενα Αντωνίου, 

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eantoniou@capo.gov.cy, ή στο τηλέφωνο 22557664. 

 

Όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον όπως πιο πάνω θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά στον διαγωνισμό που θα 

ακολουθήσει. 
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