Αρ.Πρωτ.: 187/27-6-2016

ΘΕΜΑ :

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης
Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών με Νομικό Σύμβουλο για νομική
υποστήριξη και συμβουλή στο πλαίσιο υποβολής πρότασης για την
έγκριση Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD / LEADER

Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
(ΑΝΕΘ), έχοντας υπόψη:
1. Την με Α.Π. 1435/14-6-2014 (ΦΕΚ 1839 Β/22-6-2016) απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων
για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων – CLLD (Μέτρο 19 ΠΑΑ 2014 – 2020, Προτεραιότητα 4 ΕΠΑΛΘ 2014
– 2020).
2. Την αρ. 24/27-6-2016 απόφαση του ΔΣ της ΑΝΕΘ, σχετικά με την υποβολή
πρότασης για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των
Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα στο
Νομό Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο επιλογής Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD (Μέτρο 19 ΠΑΑ 2014 – 2020,
Προτεραιότητα 4 ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020).
3. Την ανάγκη παροχής Νομικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για την υποβολή πρότασης και την υλοποίηση (σε περίπτωση
έγκρισης) Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης CLLD/ LEADER για την περιοχή
των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης,
Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης, με Ομάδα
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ –
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ).
προτίθεται να προβεί στη σύναψη Σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με
Νομικό Σύμβουλο για την παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης στην ΑΝΕΘ,
αρχικά ως υποψήφιας ΟΤΔ, στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΑΑΤ, στο πλαίσιο
υποβολής σχετικής πρότασης για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και
τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και
Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, σε περίπτωση έγκρισης της
πρότασης, ως ΟΤΔ του Τοπικού Προγράμματος, στα εξής επιμέρους θέματα, ανά
διακριτό στάδιο:


Στάδιο Α (από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης μέχρι την υποβολή της
του φακέλου Α της πρότασης, δηλ. έως 20-7-2016):
o

υποστήριξη στο σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την
υποβολή του φακέλου Α [ΥΔ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986,

ισολογισμούς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, δικαιολογητικά
σύστασης (ιδρυτική
πράξη,
καταστατικό
και τροποποιήσεις,
κωδικοποιημένο και δημοσιευμένο καταστατικό), βεβαίωση της οικείας
Περιφέρειας της έδρας της ή του Υπουργείου Εσωτερικών με τα στοιχεία
της ΑΝΕΘ από το Μητρώο Επιχειρήσεων, Πρακτικό Απόφασης του ΔΣ
της ΑΝΕΘ για τη συμμετοχή στην εν λόγω πρόσκληση, Πρακτικό
Απόφασης του ΔΣ της ΑΝΕΘ για τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται
στο Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων προκειμένου να επιτευχθεί η
αποτελεσματική υλοποίηση του τοπικού προγράμματος, καθώς και
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των φορέων σχετικά με την καταρχήν
αντιπροσώπευσή τους στο Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων].




Στάδιο Β (μετά την υποβολή του φακέλου Α, και έως την υποβολή του φακέλου Β
της πρότασης, δηλ. έως 16-9-2016):
o

υποστήριξη σε ειδικά ερωτήματα/ διευκρινίσεις που ανακύπτουν κατά το
στάδιο της διαβούλευσης με κατ΄ αρχήν ενδιαφερόμενους υποψήφιους
επενδυτές (νομική μορφή και μέγεθος επιχείρησης, ιδιοκτησιακό
καθεστώς, βάρη επί ακινήτων, κλπ)

o

υποστήριξη στο σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την
υποβολή του φακέλου Β

Στάδιο Γ (μετά την υποβολή του φακέλου Β, και έως την ενδεχόμενη οριστική
έγκριση της πρότασης):
o



υποστήριξη σε ειδικά ερωτήματα/ διευκρινίσεις που ανακύπτουν κατά το
στάδιο της συνεχούς ενημέρωσης με κατ΄ αρχήν ενδιαφερόμενους
υποψήφιους επενδυτές (νομική μορφή και μέγεθος επιχείρησης,
ιδιοκτησιακό καθεστώς, βάρη επί ακινήτων, κλπ)

Στάδιο Δ (μετά την ενδεχόμενη οριστική έγκριση της πρότασης και έως 31-122017 ή σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν
στον 1ο κύκλο πρόσκλησης προς υποψήφιους δικαιούχους δράσεων του Τοπικού
Προγράμματος):
o

o
o
o
o
o
o

υποστήριξη σε ειδικά ερωτήματα/ διευκρινίσεις που ανακύπτουν κατά το
στάδιο της συνεχούς ενημέρωσης με κατ΄ αρχήν ενδιαφερόμενους
υποψήφιους επενδυτές (νομική μορφή και μέγεθος επιχείρησης,
ιδιοκτησιακό καθεστώς, βάρη επί ακινήτων, κλπ)
προετοιμασία κανονισμού λειτουργίας του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων
παρακολούθηση προετοιμασίας θεσμικού πλαισίου λεπτομερειών (ΚΥΑ,
ΥΑ, Εγκυκλίων, κλπ)
υποστήριξη στη διαδικασία σύνταξης αναμόρφωσης του φακέλου Β, με
βάση την έγκριση της πρότασης
υποστήριξη στη διαδικασία σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με
συνεργάτες που θα στελεχώσουν τον Υπηρεσιακό πυρήνα της ΟΤΔ
(πρόσκληση, σχέδιο σύμβασης, κλπ)
παροχή διευκρινίσεων κατά το στάδιο των προσκλήσεων δράσεων του
Τοπικού Προγράμματος
υποστήριξη στη διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης των φακέλων
των επενδυτικών σχεδίων

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει απευθείας, μετά από συλλογή και αξιολόγηση
σχετικών προσφορών. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο
ποσό των 17.700,00€ (Στάδιο Α: 800,00€, Στάδιο Β: 300,00€, Στάδιο Γ: 500,00€ &

Στάδιο Δ: 16.100,00€), συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων και πλέον
του αναλογούντος Φ.Π.Α., για την παροχή των ανωτέρω αναφερόμενων
Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, μέχρι 31-12-2017, ή σε κάθε περίπτωση μέχρι την
ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν στον 1ο κύκλο πρόσκλησης προς
υποψήφιους δικαιούχους του Τοπικού Προγράμματος.
Κριτήριο για την κατακύρωση της υπηρεσίας είναι η χαμηλότερη τιμή.
Προσφορές που θα είναι αόριστες, ανεπίδεκτης εκτίμησης, ή που θα παρουσιάζουν
ουσιώδεις αποκλίσεις από την απαιτούμενη ποσότητα/ διάρκεια, θα απορρίπτονται.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω απαιτούμενα τυπικά
προσόντα:
1. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο
σχέδιο, η οποία θα πρέπει να συνοδεύει την εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Παρακαλούμε για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας και την υποβολή της
οικονομικής σας προσφοράς, στο Πρωτόκολλο της ΑΝΕΘ μέχρι και την Τρίτη 5-72016 και ώρα 14:00.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι θα κληθείτε, εφόσον επιλεγείτε για την υπογραφή της
Σύμβασης, να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για τα ανωτέρω αναφερόμενα
απαιτούμενα τυπικά προσόντα.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση του Γεν. Δ/ντή της ΑΝΕΘ.

Για την ΑΝΕΘ

Βασίλειος Παπαβασιλείου
Γενικός Δ/ντής

Σχέδιο Υ.Δ.
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων.
β) Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία/ (Έχω νόμιμα απαλλαγεί από τη
στρατιωτική θητεία)
γ) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
δ) Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί
την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής.
ε) Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το
αδίκημα παραγράφηκε.
στ) Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ζ)
Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στην υπηρεσία για την οποία
εκδηλώνω ενδιαφέρον.
η) Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο , για το οποίο
προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι
μηνών.
θ) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει
δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ
δεδικασμένου
ι) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί
με οποιοδήποτε μέσο
ια) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

