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Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά 

Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  

Αργοστόλι, 06.05.2016 

 Αρ. Πρωτ.: 159 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης 

σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου. 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Tις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) “Περί προμηθειών του Δημοσίου 

τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”, 

2. τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) “Περί Δημοσίου Λογιστικού και 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους”, 

3. τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 “Περί Κρατικών Προμηθειών” (Α΄ 199), 

4. τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) “Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, 

5. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) “Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)”, 

6. τον Κανονισμό Λειτουργίας, Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 975/Β/13.07.2005), 

7. τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 65/Β/21.01.2005), 

8. τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και 

παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή 

υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 999/Β/18.07.2005), 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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9. την υπ’ αριθ. 9611/26.02.2016 Υ.Α. σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού 

του οικονομικού έτους 2016 του Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Αίνου, 

10. την υπ’ αριθ. 1310/10.03.2016 ΥΑ με θέμα “Έγκριση του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»”, 

11. την υπ’ αριθ. 4
η
/25.04.2016 Απόφαση της 2

ης
/2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η 

σύναψη 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, 

12. την με αριθ. 5
η
/25.04.2016 Απόφαση της 2

ης
/2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του 

Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, με την οποία ορίζεται η Επιτροπή 

Αξιολόγησης Προσφορών και Παρακολούθησης και Παραλαβής του φυσικού 

αντικειμένου της εν λόγω πρόσκλησης, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου από το Πράσινο Ταμείο για το 2016. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης σύναψης δύο 

(2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με το παρακάτω αντικείμενο διάρκειας, έξι (6) 

μηνών από την έναρξη αυτών και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 

αμοιβής για αμφότερες τις συμβάσεις τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €), 

συμπεριλαμβανομένων σε αυτών όλων των νόμιμων κρατήσεων και κάθε είδους 

φόροι, τέλη και επιβαρύνσεις.  

Η επιλογή των καταλληλότερων από τους υποψήφιους θα γίνει έπειτα από 

συνολική εκτίμηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων τους, 

καθώς και από σχετική συνέντευξη της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, ενώ σε 

περίπτωση ισοτίμων υποψηφίων θα προκριθεί η οικονομικά συμφερότερη για το 

εργοδότη . 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Α. Αντικείμενο της πρώτης σύμβασης έργου:  

Αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί με τη σχετική σύμβαση είναι η 

καταγραφή, παρακολούθηση και φύλαξη ειδών και τύπων οικοτόπων του Εθνικού 

Δρυμού Αίνου με βάση το πρόγραμμα, που έχει εκπονηθεί από το Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Αίνου. 

Απαραίτητα προσόντα: 

 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ειδικού Δασικής 

Προστασίας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των 

παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού 
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Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής 

Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας 

του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον B’ κατηγορίας. 

 Επαγγελματική εμπειρία σε Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών τουλάχιστον 16 μηνών μη ασκούσης επιρροής της έννομου 

σχέσης στα πλαίσια της οποίας αποκτήθηκε η εμπειρία.  

 Η συνδρομή των ως άνω προσόντων αποδεικνύεται μόνον με την 

προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα επισυναφθούν 

στην αίτηση.  

 

Πρόσθετα προσόντα: 

 Επαγγελματική εμπειρία εκτέλεσης αντιστοίχου έργου έστω και υπό τη 

μορφή της παροχής εξηρτημένης εργασίας αποδεικνυόμενη με σχετική 

βεβαίωση του εργοδότη. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και το 

προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται στις επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

(7.500,00 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων (στις ως άνω 

νόμιμες κρατήσεις ρητά ορίζεται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των 

ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβληθούν είτε αυτές βαρύνουν τον εργοδότη 

είτε τον ανάδοχο, φόροι, τέλη και κάθε είδους επιβάρυνση ακόμη και εάν εκ του 

νόμου βαρύνει τον εργοδότη). 

 

Β. Αντικείμενο της δεύτερης σύμβασης έργου : 

Αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί με τη σχετική σύμβαση είναι η διενέργεια  

ειδικών/θεματικών ξεναγήσεων για τα είδη και τους τύπους οικοτόπων του Εθνικού 

Δρυμού Αίνου με βάση το πρόγραμμα που θα εκπονηθεί από το Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Αίνου. 

Απαραίτητα προσόντα: 

 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Επιμελητής- Ξεναγός 

Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής ή Συνοδός Βουνού ή αντίστοιχο 

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών 

μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ 

κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 

1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

ΑΔΑ: 7ΚΣΘ46Ψ848-ΑΘΔ



 4 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον B’ κατηγορίας. 

 Επαγγελματική εμπειρία σε Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών τουλάχιστον 16 μηνών. 

 

Η συνδρομή των ως άνω προσόντων αποδεικνύεται μόνον με την προσκόμιση 

των σχετικών δικαιολογητικών τα οποία θα επισυναφθούν στην αίτηση.  

 

Πρόσθετα προσόντα: 

 Επαγγελματική εμπειρία εκτέλεσης αντιστοίχου έργου έστω και υπό τη 

μορφή της παροχής εξηρτημένης εργασίας αποδεικνυόμενη με σχετική 

βεβαίωση του εργοδότη. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και το 

προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται στις επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

(7.500,00 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων (στις ως άνω 

νόμιμες κρατήσεις ρητά ορίζεται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των 

ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβληθούν είτε αυτές βαρύνουν τον εργοδότη 

είτε τον ανάδοχο, φόροι, τέλη και κάθε είδους επιβάρυνση ακόμη και εάν εκ του 

νόμου βαρύνει τον εργοδότη). 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), πλήρες βιογραφικό σημείωμα και 

τα λοιπά δικαιολογητικά σημειώνοντας τη θέση για την οποία αιτούνται σε κλειστό, 

σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη, 12.05.2016 και ώρα 14:00 στα γραφεία του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και συγκεκριμένα: 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπ’ όψιν κ. 

Μιχαήλ Ξανθάκη. 

 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα παραλαμβάνεται με την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχεται στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα.  

Δε θα ληφθούν υπόψη φάκελοι που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην 

υπηρεσία μας εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι φάκελοι θα επιστρέφονται. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η 

οποία έχει ορισθεί με σχετική Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Αίνου. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα, εμφανίζεται από σήμερα στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην 

υπηρεσία μας, στο πλαίσιο εφαρμογής της “ΔΙ@ΥΓΕΙΑΣ” (http://et.dia-

vgeia.gov.gr/f/foreas_ainou).  

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρέχονται από την Υπηρεσία μας (κ. 

Μιχαήλ Ξανθάκη, Τηλ./Fax: 26710-29258, E-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr). 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου 

 

 

 

 

Γεωργία Καμάρη 

Ομότ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών 

 

http://et.dia-vgeia.gov.gr/f/foreas_ainou
http://et.dia-vgeia.gov.gr/f/foreas_ainou
mailto:foreasainou@ath.forthnet.gr
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