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ΠΡΟΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη σύμβασης παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στο
πλαίσιο της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με κωδ. ΟΠΣ 5003110
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συγχρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα.

Το Επιμελητήριο Κορινθίας
Έχοντας υπόψη:
-Το ισχύον καταστατικό του Επιμελητηρίου Κορινθίας
-Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014–2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
-Την με Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016 (ΦΕΚ Β' 3521/1.11.2016) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ'
αριθ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 -Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014- 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», ως τροποποιήθηκε και ισχύει .
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-Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου αυτός
τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής,
-Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 3384/936/Α2/27.06.2016 (α/α ΟΠΣ 1511 και κωδικό 024) πρόσκληση για την
υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία,
με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Ιδιωτικό τομέα για τους
άξονες προτεραιότητας 02 και 02Σ και την υπ αριθμ. 5975/1802/17-10-2016 τροποποίησή της.
-Την με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 5940/773/Α3/14.11.2017 απόφαση ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» με κωδ.
MIS 5003110 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020»
-Την με αρ.πρωτ. 4729/Β3/1033/30.7.2018 (1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο
«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας», με MIS 5003110 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».
-Την με αρ. πρωτ. 1874/29.052018 . υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (4) «Συντονισμός, Διαχείριση,
Υποστήριξη και Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της πράξης» από το επιμελητήριο
Κορινθίας της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας», με MIS 5003110 και τις ανάγκες απρόσκοπτης υλοποίησης της
πράξης με πρόσθετη συνδρομή φυσικών προσώπων (έκτακτο προσωπικό)
-Την υπ. Αριθμ 406/19-12-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κορινθίας για την
έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Ανακοινώνει
Ότι προτίθεται να συνάψει με απ΄ ευθείας ανάθεση σύμβαση παροχής εξειδικευμένων νομικών
υπηρεσιών μέχρι ποσού 6.200,00 ευρώ με αντικείμενο την εξειδικευμένη νομική υποστήριξή στα
στάδια εκτέλεσης του ως άνω ΕΡΓΟΥ. Η εξειδικευμένη Νομική υποστήριξη απαιτείται για:


να συνδράμει στις επιτροπές του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των φακέλων των προσφορών των
υποψηφίων αναδόχων,



τη νομική υποστήριξη του Δικαιούχου προς την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

σε

τυχόν ενστάσεις/προσφυγές κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού.


Τη Δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση του Δικαιούχου προς την Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών για τυχόν διαφορές που αναφύονται από τις ανωτέρω αιτίες
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(διαγωνιστικές διαδικασίες)


Τη νομική υποστήριξη και εν γένει νομική συνδρομή προς τις μονάδες και τα όργανα διοίκησης του
Επιμελητηρίου κατά τη σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο του διαγωνισμού



Τη σύνταξη αιτηθεισών γνωμοδοτήσεων και εγγράφων κατά την υλοποίηση των Υποέργων, την
υποβολή ερωτημάτων, υπομνημάτων και κάθε σχετικού αναγκαίου διαδικαστικού εγγράφου κα.

Παραδοτέα
Παραδοτέα θα είναι Τριμηνιαίες αναφορές υπηρεσιών Νομικής υποστήριξης

Η διάρκεια των υπηρεσιών εκτιμάται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Η παροχή των
υπηρεσιών θα ανατεθεί σε δικηγόρο με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών ή προμηθειών από ΝΠΔΔ και σε έλεγχο
νομιμότητας κανονιστικών διαδικασιών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε διαχείριση έργων/η εκπαίδευση ενηλίκων και η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών.
Κριτήριο επιλογής των υποψηφίων θα είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά.
Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν τις προσφορές τους συνοδευόμενες από αναλυτικά βιογραφικά
σημειώματα στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κορινθίας από 7/5/2019 έως 20/5/2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΤΣΑΚΗΣ
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