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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρωτ.: 113

Αλόννησος, 28/02/2019

Ταχ. Δ/νση : Αλόννησος
Ταχ. Κωδ. : 37 005
Τηλ.
: 24240 66378
Fax.
: 24240 66376
Πληροφορίες : Σπυρίδων Ιωσηφίδης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της Απ’ ευθείας Ανάθεσης
για την επιλογή αναδόχου για την
Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα Διαχείρισης.

Αναθέτουσα Αρχή

:

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων.

Είδος Υπηρεσίας

:

Υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή.

Προϋπολογισμός

:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α.
ήτοι 3.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Χρηματοδότηση

:

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

:

28/02/2019

:

15/03/2019

Τόπος Υποβολής
Προσφορών

:

Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, Πατητήρι Αλοννήσου, 37005

Παραλαβή Τεύχους
Πρόσκλησης

:

Πληροφορίες

:

Ημερομηνία
Δημοσίευσης πρόσκλησης
Καταληκτική
Ημερομηνία Υποβολής
Προσφορών

Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, Πατητήρι Αλοννήσου, 37005
Και από το διαδικτυακό τόπο http://alonissos-park.gr/
Με επιστολή στη διεύθυνση: Πατητήρι Αλοννήσου, 37005
Τηλ.: 2424066378, 2424066419, fax: 2424066376
info@alonissos-park.gr

email:
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.),
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (Α’ 199).
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. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
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».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (Α΄230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ
σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007).
7. Την ΠΟΛ 1119/2017 με θέμα : «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 70 του Κεφαλαίου ΣΤ του
πολυνομοσχεδίου αριθ. ν. 4472/2017 ( ΦΕΚ 74/Α, 19-05-2017) με τις οποίες αντικαθίσταται το
παράρτημα του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/00) με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και
τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 Μέτρα εφαρμογής των Δημοσιονομικών στόχων και
μεταρρυθμίσεων, μέτρα Κοινωνικής Στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
8. Τη με αρ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν
την προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
9. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
10. Το Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».
11. Το ΦΕΚ 6064/Β’/31-12-2018 «Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2019 είκοσι
οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» και του Εθνικού
Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).
12. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΥΑ 53946 ΦΕΚ 1961/Β/31-12-2004).
13. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΥΑ 53945 ΦΕΚ 1961/Β’/31-12-2004).
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14. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων, προμηθειών,
μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων
και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΥΑ 53944 ΦΕΚ 1961/Β’/31-12-2004).
15. Την απόφαση 5/2019 – 48ης Τακτικής Συνεδρίασης (06.02.2019), του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων που αφορά την έκδοση της
παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προσφορών και την Απευθείας Ανάθεση των Υπηρεσιών
Ορκωτού Ελεγκτή με ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.720,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
16. Την απόφαση 20/2018 - 44ης Τακτικής Συνεδρίασης (04.09.2018) του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων για τον ορισμό Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης.
Προβαίνει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών
με τους ακόλουθους όρους:
1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίας.
2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2016, 2017
και 2018.
3. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του έλεγχου, θα είναι η παράδοση εκθέσεων του
διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2016, 2017 και 2018.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το υπόψη έργο θα έχει εκτιμώμενη διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
και την παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου των χρήσεων 2016, 2017 και 2018 από το Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 76/06-02-2019
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 60ΘΣ46Μ9Τ2-ΡΙ4), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 80/2016
και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 131/2019. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, είναι 3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ ήτοι 3.720,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας
πρόσκλησης για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την Παρασκευή 15/03/2019 και ώρα 15:00.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες
από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών. Προσφορές που θα αναφέρουν
χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω προθεσμίας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
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1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους
για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και το ονοματεπώνυμο και του ΑΜ ΣΟΕΛ
του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.
2. Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.
3. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση
των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά
σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
5. Φορολογική ενημερότητα.
6. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή
Κοινοπραξίας. Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στα γραφεία του Φορέα
Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. στο Πατητήρι Αλοννήσου, Τ.Κ. 37005, έως και την Παρασκευή 15/03/2019
και ώρα 15:00. Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν
εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή και η τελική απόφαση ανάθεσης θα
γίνει από το αρμόδιο όργανο του Φορέα Διαχείρισης έπειτα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών
και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά
εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται το
επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης, μπορούν να υποβληθούν, στην
περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους. Μετά την ανάθεση θα
υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο, σύμφωνα με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της
παρούσας και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την παράδοση στο Φορέα Διαχείρισης των
εκθέσεων του ελέγχου των διαχειριστικών χρήσεων 2016, 2017 και 2018 και της έκδοσης του
σχετικού τιμολογίου.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων: http://www.alonissos-park.gr. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά
με τους όρους της προκήρυξης αυτής παρέχονται από την Υπηρεσία μας τηλ. 24240 66419, 24240
66378, fax 2424066376, email: info@alonissos-park.gr.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Στέφανος Παρασκευόπουλος
Καθηγητής, Αντιπρύτανης Π.Θ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της Απ’ ευθείας Ανάθεσης για
την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα
Διαχείρισης.
ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων
Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: ……………………………….
………………………………….
……………………………………….
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το Συνολικό Τίμημα του Προτεινομένου έργου ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά)
……………………………………………………………….………………………Ευρώ πλέον ΦΠΑ και (ολογράφως και
αριθμητικά) ………………………………………………………………………..………… Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ και δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων της Πρόσκλησης και τους
αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
(ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ
Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α.)

Άλλες υπηρεσίες που παρέχει
ο
υποψήφιος χωρίς δαπάνη:

Η παρούσα προσφορά ισχύει έως …….
Τόπος – Ημερομηνία:

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ»

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : (το τελικό ποσό προσφοράς μέχρι ,………………………..00€ με ΦΠΑ)

Ανάδοχος

……………………………………………………………………………………………………….
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ»

Στην Αλόννησο, σήμερα την …….. …………. 2019, ημέρα ………….., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
Α. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων με έδρα το
Πατητήρι Αλοννήσου Τ.Κ. 37005 με Α.Φ.Μ. 099584862 (Δ.Ο.Υ. Ν Ιωνίας Βόλου), καλούμενος στο
εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με τους Νόμους 2742/1999,
3044/2002 και 4519/2018 και την Υπουργική Απόφαση 12095/24.10.2010 (ΦΕΚ 113/Υ.Ο.Δ.Δ.
29.03.2010) από τον κ. Στέφανο Παρασκευόπουλο, Καθηγητή, Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και
B. Επωνυμία Αναδόχου………., που εδρεύει στην….. (ακριβής διεύθυνση αναδόχου, Τ.Κ. ……) με
Α.Φ.Μ. …………….. ,Δ.Ο.Υ. …………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την …………., ο/η οποία στο
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος».
Αφού έλαβαν υπόψη τους:
1. Την υποχρέωση του Φορέα Διαχείρισης για έλεγχο των οικονομικών του χρήσεων από ορκωτό
ελεγκτή (Άρθρο 16 ΥΑ 53945/2004 - Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Φ.Δ, ΦΕΚ 1961/Β’/3112-2004).
2. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή
μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και
προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΥΑ 53944/2004, ΦΕΚ 1961/Β’/3112-2004).
3. Την απόφαση 5/2019 – 48ης Τακτικής Συνεδρίασης (06.02.2019), του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (ΑΔΑΜ:
19REQ004455455) για την Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή με ενδεικτικό
προϋπολογισμό 3.720,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).
4. Την υπ’αριθμ. 131/6-02-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Δ.Α.: 60ΘΣ46Μ9Τ2-ΡΙ4,
ΑΔΑΜ: 19REQ004455371).
5. Την απόφαση 20/2018 - 44ης Τακτικής Συνεδρίασης (04.09.2018) του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων για τον ορισμό
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Φορέα
Διαχείρισης.

7

ΑΔΑ: ΨΠΟ046Μ9Τ2-ΖΗΔ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

6. Το ΦΕΚ 6064/Β’/31-12-2018 «Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2019 είκοσι
οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» και του Εθνικού
Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).
7. Την υπ’ αριθμ. ……./…………….. Πρόσκληση υποβολής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή για την απευθείας ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο
Φορέα Διαχείρισης.
8.

Την υπ’ αριθμ. …./….-….-2019 Προσφορά του/της (Επωνυμία Αναδόχου……….), για την Παροχή
Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα Διαχείρισης, συνολικού ποσού ………………….. € (με
Φ.Π.Α.).

9.

Το υπ’ αριθμ. …../…-…-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
Προμηθειών και Υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών
Ορκωτού λογιστή στο Φορέα Διαχείρισης.

10. Την με αριθμό …(….-…-………)(ΑΔΑ: ……………………………………, ΑΔΑΜ:…………………………………………)
απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, σύμφωνα με την οποία ανατίθεται η
Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού λογιστή στο Φορέα Διαχείρισης, στον ενταύθα δεύτερο
συμβαλλόμενο (Επωνυμία Αναδόχου……….)
11. Την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3693/2008, για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του
νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου.

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με τη σύμβαση αυτή ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων» αναθέτει και ο «ο Ανάδοχος» αναλαμβάνει την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή
στο Φορέα Διαχείρισης για τη διενέργεια οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσεων των ετών
2016, 2017 και 2018.
Ειδικότερα το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά την πιστοποίηση δαπανών και τη
διενέργεια του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου του Φορέα Διαχείρισης για τα έτη 2016,
2017 και 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και της ΥΑ 53945/2004 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Φ.Δ, ΦΕΚ 1961/Β’/31-12-2004).
Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που διέπονται από τις αρχές και
τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι
σύμφωνες με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Αυτές οι διαδικασίες και
πρότυπα προβλέπουν τον προγραμματισμό και διενέργεια του ελέγχου, με σκοπό την σχετική
εξασφάλιση του Ανάδοχου ότι οι οικονομικές καταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής δεν
περιλαμβάνουν σημαντικά λάθη.
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ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα µε την πρόοδο υλοποίησης του έργου και σύμφωνα με
την παραλαβή των παραδοτέων από την εκάστοτε επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής και
έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή.

Παραδοτέα:
Βεβαιώσεις-Εκθέσεις Ορκωτού Ελεγκτή για τα έτη 2016, 2017 και 2018.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και την παραλαβή
των εκθέσεων ελέγχου των χρήσεων 2016, 2017 και 2018 από το Δ.Σ. του Φορέα, οπότε και η
σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου.
Έχοντας υπόψη την παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 3693/2008, για την περιφρούρηση της
ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ορίζεται ότι η εκτέλεση των
υπηρεσιών για λογαριασμό του Αναδόχου των ελέγχων των ετών 2016, 2017 και 2018, θα
πραγματοποιηθεί: από τον κ. …………………………………………….. (Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ ……………………..).

ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το Συμβατικό Τίμημα για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα Διαχείρισης από τον
Ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου των
χρήσεων 2016, 2017 και 2018 από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
…………ολογράφως ………… ευρώ (……………….. €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που αναλογεί και
όλων των νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει το σύνολο του έργου.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν:
παρακράτηση φόρου υπηρεσιών σε ποσοστό 8% αν είναι εταιρεία ή 20% ΦΕΕ αν είναι
ελεύθερος επαγγελματίας επί της καθαρής αξίας του Τιμολογίου, για την οποία
παρακράτηση που θα αποδοθεί στη ΔOΥ θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.
παρακράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών).
3% υπέρ Χαρτοσήμου επί του ποσού της κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ & 20% υπέρ ΟΓΑ επί του
ποσού της κράτησης υπέρ Χαρτοσήμου.
0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων). Η κράτηση αφορά
συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00 €) ευρώ
ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης και υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
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πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης.
3% υπέρ Χαρτοσήμου επί του ποσού της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ & 20% υπέρ ΟΓΑ επί του
ποσού της κράτησης υπέρ Χαρτοσήμου. Τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και
του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την εξόφληση.
Ο προϋπολογισμός της Παροχής υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα Διαχείρισης ανέρχεται στο
ποσό των (σύμφωνα με την προφορά του αναδόχου, με ΦΠΑ) για τις χρήσεις 2016, 2017 και 2018.
Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.
Τα παραπάνω ποσά αφορούν και καλύπτουν το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την
άρτια εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράς.
Ρητά συμφωνείται ότι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση
καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του «Αναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων από τις πιστώσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης, ο «Ανάδοχος» αποδέχεται ότι οι προθεσμίες
πληρωμών των προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν
χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις.
Για την καταβολή του τιμήματος χρειάζονται:
Πρωτόκολλο οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών της
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και έγκρισή τους από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται µε χρηματικό ένταλμα ή επιταγή το οποίο θα εκδίδεται στο
όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο
φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε
περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λπ.).
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου που να αναφέρει την
ένδειξη «εξοφλήθηκε».
Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις
ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα:
1. Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση με τη
συνεργασία του κ. Γεώργιου Δεληκούρα, Λογιστή εξωτερικού συνεργάτη του Φορέα και των
στελεχών του τμήματος διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του Φορέα.
2. Ο «Ανάδοχος» θα διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση,
χωρίς να υπόκειται σε ωράριο εργασίας και χωρίς να δεσμεύεται για τον τόπο, τον τρόπο και τα
μέσα που θα παρέχει τις υπηρεσίες, έχοντας την υποχρέωση της φυσικής παρουσίας του στα
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
μια φορά εβδομαδιαίως, μη δεσμευόμενος πάντως από σχέση εξαρτήσεως προς το Φορέα.
3. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο τις
υπηρεσίες που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν
συμφωνηθεί.
4. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
5. Ο «Ανάδοχος» έχει την υποχρέωση να συμμετέχει σε συσκέψεις οποτεδήποτε κριθεί τούτο
σκόπιμο από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων, ώστε έγκαιρα να διευκρινίζονται τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες και να
επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εργασιών αυτής της σύμβασης.
6. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων,
αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της
παρούσης.
7. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων υποχρεούται
στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την
παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στο Φορέα.
8. Ο «Ανάδοχος» δεν υποχρεούται να παρέχει άλλη υπηρεσία ή να εκτελέσει έργο για λογαριασμό
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων εκτός της
υλοποίησης του συγκεκριμένου αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα
σύμβαση, ο όρος ‘ανωτέρα βία’ νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που
σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν
καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.
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β. Οσάκις ο «Ανάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση
και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να
υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.
γ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την ύπαρξη
τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβαν χώρα.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της
παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των
νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων.
Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε
περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική εργασία
δεν είναι επιλέξιμες.
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή ΦΠΑ, αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.) και με την απαραίτητη
προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε κάθε
περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα
σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν,
χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου.

ΑΡΘΡΟ 9- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως
αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο Φορέας δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη
σύμβαση αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται.
Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή
τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση
και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20)
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
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Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό
που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους
συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής.
Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να επιστρέψει στο Φορέα ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης
αυτής.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκαν όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 2 και τα λοιπά
συμβατικά τεύχη.
β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε
διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή
την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική
προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής
νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Βόλου.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα
συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέλος ένα,
και για λογαριασμό του και με επιμέλεια του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» θα υποβληθεί ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων

Επωνυμία Αναδόχου……….

……………………………………………………………………...

………………………………….
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