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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

  Ο Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής καλεί κάθε ενδιαφερόμενο δικηγόρο 
να υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την συνεργασία του με τον Φορέα για 
την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω. Ο προϋπολογισμός 
ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500€) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ. Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να έχουν: 

1. Πτυχίο Νομικής (AEI της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας της 
αλλοδαπής) 

2. Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία παροχής συμβουλών σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα σε θέματα περιβαλλοντικού δικαίου  

3. Επιμόρφωση ή ειδικότερη κατάρτιση σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και εργατικού 
δικαίου 

4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  
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1. Επικαιροποίηση συνολικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Φορέα και εντοπισμός τυχόν 
σχετικών δυσλειτουργιών ενόψει της διαβούλευσης για την αναθεώρηση της ΕΠΜ της 
προστατευόμενης περιοχής 

2. Επικουρία στην παροχή γνωμοδοτήσεων του ΦΔ κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή ευθύνης του. 

2. Έλεγχος νομιμότητας τευχών  διαγωνισμών που πρόκειται να προκηρύξει ο ΦΔ ενόψει της 
υλοποίησης εγκεκριμένων συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων   

3. Υποστήριξη επιτροπών διαγωνισμών και ενστάσεων για προκηρυχθέντες δημόσιους 
διαγωνισμούς 

3. Γνωμοδότηση σχετικά με δαπάνες μετακίνησης του προσωπικού και μελών του ΔΣ του 
Φορέα 

5. Έρευνα και παροχή συμβουλών σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του απασχολούμενου 
προσωπικού του ΦΔ (ενδεικτικά άδειες προσωπικού, παροχή επιδομάτων, επικάλυψη 
αρμοδιοτήτων)  

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη, ότι η υλοποίηση του ανωτέρω έργου θα 
γίνεται με τους εξής τρόπους: 

Δια ζώσης, στους χώρους του Φορέα Διαχείρισης με την υποχρέωση αυτοπρόσωπης 
παρουσίας του συνεργάτη κατόπιν συνεννόησης με τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης. 

ii. Μέσω τηλεφώνου σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 

iii. Με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (email). 

iv. Με ενδεχόμενη παρουσία του σε συνεδριάσεις του ΔΣ. 

 

Υποβολή Προσφορών 

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει να υποβάλουν προσφορά μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα.  

Οι προσφορές πρέπει να: 

• Φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του Προσφέροντος. 

• Αναγράφουν τη συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικώς και ολογράφως. 

 

Περιεχόμενο προσφορών 

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής  και την οικονομική τους προσφορά. Κατατίθενται είτε 
ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Σωκράτη Τσακάλη 21, 572 00 Λαγκαδάς, μέχρι την 19/5/2020 
και ώρα Ελλάδος 13:00 μμ.  
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  Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Νομικής (AEI της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης 
ειδικότητας της αλλοδαπής)  

3. Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας: προσκόμιση αντιγράφων σχετικών 
συμβάσεων  

4. Για την απόδειξη ειδικότερης κατάρτισης σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και εργατικού 
δικαίου: προσκόμιση βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίων, επιμορφώσεων κλπ. 

5. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Αγγλικής γλώσσας.    

 

Τρόπος πληρωμής 

Το συµβατικό τίµηµα θα καταβληθεί σε δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις σε ευρώ. Ο 
ανάδοχος θα υποβάλλει στο τέλος διμήνου έκθεση πεπραγμένων. Θα ακολουθεί η παραλαβή 
των παραδοτέων σύµφωνα µε το αντικείµενο της σύµβασης – από την επιτροπή παραλαβής 
του Φορέα και την έγκρισή τους από το ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης και στη συνέχεια η 
πληρωμή του αναδόχου. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα ή επιταγή ή με 
ηλεκτρονική πληρωμή και το παραστατικό θα εκδίδεται στο όνομά του. Για όλες τις πληρωμές 
θα εκδίδονται από τον Ανάδοχο τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από 
κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους 
ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Για την 
πληρωμή του ο ανάδοχος θα υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φορολογική ή/και 
ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο) εφόσον αυτά απαιτούνται κατά περίπτωση από το 
νόμο. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης –
Χαλκιδικής. 

 

Πληροφορίες δίνονται από τον κ. Η. Τεκίδη, στο τηλέφωνο 23940 24553. 
  

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στο 
δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής. 

 

 

 

 

                                                                                          Για το Φορέα Διαχείρισης 

                                                                                     Κορώνειας – Βόλβης –Χαλκιδικής 
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                                                                                               Δήμητρα Μπόμπορη 

                                                                                                        Πρόεδρος  ΔΣ 
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