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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

  
    
Ταχ. Δ/νση : 4ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Τρικάλων  Πέραμα Ιωαννίνων, 11/08/2020 
Ταχ. Κώδικας : 45445, Πέραμα Ιωαννίνων  Αριθμ. Πρωτ.: 808 
Πληροφορίες : Παναγιώτης Νίτας    
Τηλέφωνο : 26510 21834  
Fax  : 26510 31867 
E-mail  : malpi@otenet.gr 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Νομική Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Παμβώτιδας Ιωαννίνων», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση 
τιμής. 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (ΦΔΛΠΙ) έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

2. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

3. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

4. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

5. Τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων , 

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97613/12241 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 6/09.01.2019) απόφαση «Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» όπως ισχύει,  

7. Την υπ’ αριθμ. 51724/20.12.2004 (ΦΕΚ Β΄1879) υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμού για την 
εκτέλεση έργων και την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών 
του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.», 

8. Την υπ. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/31-12-2019 (ΦΕΚ 30/Β’ 17-1-2020) Απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 
είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του 
Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)», 

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 524/11-06-2020 απόσπασμα πρακτικού της 5ης/04-06-2020 Τακτικής 
Συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΔΛΠΙ (ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση/Σύνθεση επιτροπών του Φορέα Διαχείρισης 
Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.), με το οποίο συγκροτήθηκαν, η Επιτροπή Διενέργειας του 
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Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών, Επιτροπή Ενστάσεων, Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής. (ΑΔΑ:6ΤΖΡ46Ψ8ΒΛ-ΦΓ8) 

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 630/06-07-2020 απόσπασμα πρακτικού της 6ης/06-07-2020 Τακτικής 
Συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΔΛΠΙ (ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020), 
(ΑΔΑ: ΨΑΔ146Ψ8ΒΛ-Χ15), 

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 780/05-08-2020 απόσπασμα πρακτικού της 6ης/06-07-2020 Τακτικής 
Συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΔΛΠΙ «ΘΕΜΑ 7γ: Ανάθεση νομικών υπηρεσιών του Φ.Δ.Λ.Π.Ι. και 
ειδικότερα για θέματα δημοσίων συμβάσεων», σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται, ο τρόπος 
διενέργειας ανάθεσης της υπηρεσίας. (ΑΔΑ: 9Ω3546Ψ8ΒΛ-ΖΥΛ), 

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 805/10-08-2020 απόσπασμα πρακτικού της 8ης/10-08-2020 Έκτακτης 
Συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΔΛΠΙ «ΘΕΜΑ 3β.: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών “Νομική Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Παμβώτιδας Ιωαννίνων”, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάση τιμής» σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι όροι 
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης της υπηρεσίας (ΑΔΑ:6Γ0946Ψ8ΒΛ-ΙΧ1), 

13. Το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ007169187 Πρωτογενές Αίτημα και το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ007169307 
Εγκεκριμένο Αίτημα που αφορούν στην πρόθεση του Φορέα να προβεί στην συγκεκριμένη παροχή 
υπηρεσιών, 

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 807/11-08-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : 69ΩΔ46Ψ8ΒΛ-15Α), 

15. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, σε κλειστό φάκελο, για την απ’ 
ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Νομική Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 
Ιωαννίνων», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής μέχρι του 
ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό θα βαρύνει τον 
λογαριασμό εξόδων «αμοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα 
Διαχείρισης ο οποίος χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2020. 

Συνοπτικά στοιχεία της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

Αναθέτουσα Αρχή ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Αντικείμενο σύμβασης ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Είδος σύμβασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
CPV 79100000-5 - Νομικές υπηρεσίες 

Λογαριασμός «Κωδ. 61» λογαριασμός εξόδων «αμοιβές και έξοδα τρίτων» του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης ο οποίος 
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χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2020. 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 21/12/2020 
Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Εκτιμώμενη αξία 
2000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 
1.612,90 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) 
387,10 € (ΦΠΑ 24%) 

Ημερομηνία και ώρα λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών 

21-08-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας Γραφεία του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 4ο 
χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Πέραμα Ιωαννίνων, Τ.Κ. 454 45. 

Διάρκεια ισχύος προσφορών Ένας (1) μήνας από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Κρατήσεις 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη 
νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

Παραλαβή Τμηματική  

Πληροφορίες 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
4ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Πέραμα Ιωαννίνων, Τ.Κ. 454 45 
Τηλ: 26510 21834, Φαξ: 26510 31867 
e-mail: malpi@otenet.gr 

 

Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών νομικής 
υποστήριξης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης. 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 21/12/2020. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, 

των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο, με 
αποδεδειγμένη εμπειρία που άπτεται σε ΝΠΙΔ δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή 
άλλους δημόσιους σκοπούς, στη διαχείριση ή υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και σε 
διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
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νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους λόγους του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 

«προϋποθέσεις συμμετοχής» με την υποβολή τους στον φάκελο προσφοράς: 

1. Πτυχίο Νομικής Σχολής ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής 
(αποδεικνύεται με προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου τίτλου σπουδών). 

2. Να είναι Δικηγόρος Παρ` Εφέταις ή Παρ` Αρείω Παγω . 

3. Να έχει αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία σε θέματα που αφορούν παροχή νομικών 
συμβουλών και υπηρεσιών για Δημόσιες Συμβάσεις, η οποία να προκύπτει με την προσκομιδή: 
α) είτε σχετικής βεβαίωση από εντολέα του ότι παρείχε σε αυτόν έγγραφες γνωμοδοτήσεις σε 
θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, β) είτε δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες να προκύπτει ότι 
παραστάθηκε και γ) είτε από συνταχθέντα δικόγραφα που ασκήθηκαν.    

4. Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης.  

5. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος 
του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες 
μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση είναι 
εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε οικείο επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα 
συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η εργασία που προσφέρω τηρεί τις 
ζητούμενες προδιαγραφές, γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμούς του 
δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

8. Φορολογική ενημερότητα και Ασφαλιστική ενημερότητα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. 
Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: «Θα προσκομίσουν Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα 
πριν την απόφαση ανάθεσης και εντός 24 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση τους και επί ποινή 
αποκλεισμού από την διαδικασία ανάθεσης» 

9. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού 
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 
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Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον 
κυρίως φάκελο της προσφοράς. 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επίσης σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον 
κυρίως φάκελο της προσφοράς. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. 

Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, 4ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Πέραμα Ιωαννίνων, Τ.Κ. 454 
45. (Πληροφορίες: κ. Παναγιώτης Νίτας) 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο αυτοπρόσωπος ή ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή ή courier, με φυσικό φάκελο στην ως άνω Διεύθυνση μέχρι την καταληκτική ημέρα 
και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Οι προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την 
ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές 
επιστρέφονται στους αποστολείς τους χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε 
λόγους ανωτέρας βίας. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

• Η φράση «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» με κεφαλαία 
γράμματα, 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων) 

• Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης (808/11-08-2020), 

• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (21-08-2020) 

• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 
Ιωαννίνων, με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, εφόσον 
τηρούνται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα συμμετοχής (προϋποθέσεις συμμετοχής). Η επιτροπή διατηρεί 
το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί 
θα υπογράψει σύμβαση με το Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης στην οριζόμενη προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 
Ιωαννίνων δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. 

Με την ανάθεση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (σε περίπτωση Νομικού Προσώπου η υποχρέωση έχει ως εξής: αα) 
στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται 

http://www.lakepamvotis.gr/
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δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν 
προσφορά για το σύνολο των περιγραφόμενων εργασιών (Παράρτημα Ι). 

Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει τμηματικά, ανά δύο (2) μήνες, με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

• Πρωτόκολλο Παρακολούθησης – Παραλαβής της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα 
του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων : https://www.lakepamvotis.gr.  

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων 

 

O Πρόεδρος 

 

 

Φίλιππος Α. Φίλιος 

 

 

Συνημμένα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Περιγραφή εργασιών νομικής υποστήριξης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

http://www.lakepamvotis.gr/
https://www.lakepamvotis.gr/


Παράρτημα Ι:  Περιγραφή εργασιών νομικής υποστήριξης 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Περιγραφή εργασιών νομικής υποστήριξης 
 

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους υπηρεσίες: 

1. Νομική υποστήριξη στη διενέργεια ανάθεσης και διαγωνισμών για την υλοποίηση των δράσεων του 
Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. 

2. Νομική επεξεργασία /σύνταξη συμβάσεων που συνάπτει ο Φορέας Διαχείρισης με τρίτους. 

3. Νομική τεκμηρίωση των γνωμοδοτήσεων του Φορέα Διαχείρισης και των εγγράφων που αποστέλλει 
στις αρμόδιες υπηρεσίες. 

4. Συνδρομή στην επεξεργασία, την τελική διατύπωση και το νομότυπο των αποφάσεων των οργάνων 
του Φορέα Διαχείρισης.  

5. Γνωμοδοτήσεις επί θεσμικών θεμάτων – παροχή νομικών συμβουλών προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή 
τις υπηρεσίες του Φορέα Διαχείρισης, επίλυση νομικών προβλημάτων που προκύπτουν από την 
εκτέλεση των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα δικαίου 
περιβάλλοντος που σχετίζονται με το πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης. 

6. Παρακολούθηση των σχέσεων του Φορέα Διαχείρισης με τη Δημόσια Διοίκηση, με τρίτα πρόσωπα, 
φυσικά ή νομικά, κατά τις συναλλαγές της με αυτά στα πλαίσια λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.  

7. Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα διοικητικού δικαίου στο πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα 
Διαχείρισης. 

8. Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων και διαφορών με τρίτους και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και 
συμφερόντων του Φορέα Διαχείρισης. 

9. Νομικές συμβουλές για την εκπροσώπηση του Φορέα ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή 
δημοσίων αρχών  

10. Νομική – δικαστηριακή υποστήριξη / εκπροσώπηση του Φορέα ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών 
οργάνων ή δημοσίων αρχών και γενικά νομική κάλυψη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του 
Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων.  

11. Εκπροσώπηση του Φορέα Διαχείρισης οπουδήποτε χρειαστεί σχετικά με τις ως άνω υπηρεσίες 

O Ανάδοχος οφείλει, επίσης, κατά την εκτέλεση του Έργου: 

• Να απαντά εγγράφως, εντός το πολύ τριών (3) εργάσιμων ημερών, στην Αναθέτουσα Αρχή σε 
οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση αυτή θέσει και σχετίζεται με τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης. 

• Να ενημερώνει και να λαμβάνει έγκριση από τον Φορέα Διαχείρισης πριν την υποβολή οποιουδήποτε 
στοιχείου ζητηθεί από τρίτους και προκύπτει από την εκτέλεση των εργασιών του με επαρκή 
αιτιολόγηση και το πολύ τρεις (3) ημέρες πριν τη σχετική υποχρέωση. 

• Να ενημερώνει εγγράφως για οποιαδήποτε αλλαγή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που 
διέπει τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης και δύναται να επηρεάσει τις σχετικές δραστηριότητες της 

http://www.lakepamvotis.gr/
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Αναθέτουσας Αρχής, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που οι εν λόγω 
πληροφορίες/αλλαγές περιέρχονται ευλόγως σε γνώση του. 

• Να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή μηνιαίες ή τριμηνιαίες αναφορές, στις οποίες κα καταγράφονται 
αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες (παραδοτέα). Όλα τα παραδοτέα θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συνοδεύονται από σφραγίδα και υπογραφή του νομικού συμβούλου. 

• Να κάνει χρήση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής της Αναθέτουσας Αρχής συμπεριλαμβανομένων των 
εφαρμογών και διαδικασιών της (π.χ., πρωτόκολλο, κλπ). 

• Στην αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξοδα για μετακινήσεις, διαμονή κλπ για τις υποθέσεις του 
Φορέας Διαχείρισης εκτός έδρας αυτού. 

 

http://www.lakepamvotis.gr/


Παράρτημα ΙΙ:  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
 

Για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ. 808/11-08-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος) «Νομική Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων», με κριτήριο 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων 
ευρώ (2.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 (1) (2) (3) (4) 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ (€) 
(4) = (2) + (3)   

1 
«Νομική Υποστήριξη του Φορέα 
Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 
Ιωαννίνων» 

   

2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (αριθμητικά) 

   

3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (ολογράφως) 

   

4 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ  (αριθμητικά)   

5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ    (αριθμητικά)  

 

Στοιχεία Προσφέροντος  (Οικονομικού Φορέα)   

Επωνυμία εταιρείας :       

Διεύθυνση: 

Τηλ. Επικοιν.: 

E-mail: 

Νόμιμος Εκπρόσωπος:  «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα» 

 
Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) : …………………….……..……………… ημέρες 
  
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος : ………………….…..……………… 
Ημερομηνία                       : ………….….……...………………. 
 

 
 
 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 
 

http://www.lakepamvotis.gr/

