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Αλόννησος, 08/10/2020

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

:

Είδος Υπηρεσίας

:

Προϋπολογισμός

:

Χρηματοδότηση

:

Ημερομηνία
Δημοσίευσης πρόσκλησης
Καταληκτική
Ημερομηνία Υποβολής
Προσφορών
Τόπος Υποβολής
Προσφορών
Παραλαβή Τεύχους
Πρόσκλησης
Πληροφορίες

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων
Υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή του Φορέας Διαχείρισης Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.612,90 πλέον Φ.Π.Α. ήτοι
2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

:

08/10/2020

:

20/10/2020

:

Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων, Πατητήρι Αλοννήσου, 37005
Aπό τους διαδικτυακούς τόπους http://alonissos-park.gr/
&
https://diavgeia.gov.gr/
Με επιστολή στη διεύθυνση: Πατητήρι Αλοννήσου, 37005
Τηλ.: 2424066378, 2424066419, fax: 2424066376
email: info@alonissos-park.gr

:
:
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Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.),
Έχοντας υπόψη:
1. τον Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
2. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (Α’ 199).
3. 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».
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
5. Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,
6. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
7. Την με αρ. 57654 (Β΄ 1781/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
8. Την υπ΄αριθ. οικ. 56780 Y.A. (Φ.Ε.Κ. 538/Υ.Ο.Δ.Δ./24-12-2015) «Τροποποίηση της
28896/21−12−2009» απόφασης της Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων» (ΥΟΔΔ 538/ 2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει».
9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/31-12-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 30/17-012020), με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ
(28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» και του Εθνικού
Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).
10. Το με αρ. πρωτ. 10/07-01-2020 Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ορκωτού
ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης του έτους 2019 (ΑΔΑ: 6ΨΠΙ46Μ9Τ2-8ΤΓ),
(ΑΔΑΜ: 20REQ006201694).
11. Την υπ’ αριθ. 49/17-01-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΙΧΚ46Μ9Τ2-ΧΓ7),
(εγκεκριμένο αίτημα, ΑΔΑΜ: 20REQ006202196) όπως αυτή καταχωρήθηκε με α/α 10 στο
Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Φορέα για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης,
όπως αυτή ανακλήθηκε μερικώς με την με υπ’ αριθ. 805/05-10-2020 ανακλητική απόφαση
(ΑΔΑ: ΩΣΞΜ46Μ9Τ2-07Ρ).
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12. Την υποχρέωση του Φορέα Διαχείρισης για έλεγχο των οικονομικών του χρήσεων από
ορκωτό ελεγκτή (Άρθρο 25 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60656/1582 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2879/Β/05-072019) «Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και
του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων»,
13. 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.
προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών, βάσει του Ν.4412/2016, με
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την
οικονομική χρήση έτους 2019», με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει τιμής και μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων 61.00
«Αμοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα για το έτος 2020 και θα
καλυφθεί από πόρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Αντικείμενο υπηρεσίας: Το έργο συνίσταται στην «Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή
για την οικονομική χρήση έτους 2019» για τον Φορέα και αποσκοπεί στον έλεγχο των οικονομικών
χρήσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.
Ειδικότερα το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά την έκδοση σε ετήσια βάση
Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή, η οποία θα χορηγείται ύστερα από έλεγχο των δαπανών καθώς και τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του, των
τηρούμενων λογιστικών μερίδων καθώς και της διαπίστωσης πως τηρούνται οι προβλεπόμενες
διατάξεις του Κ.Β.Σ. και του Κ.Φ.Ε. για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2019, καθώς επίσης και
οτιδήποτε άλλο προβλέπεται στην ισχύουσα κείμενη νομοθεσία που αφορά Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν
στο κράτος (Φορείς Γενικής Κυβέρνησης).
Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί
από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, και τα οποία βασίζονται
στις Αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε συνδυασμό με διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.
3329/05, όπως ισχύουν. Οι έλεγχοι θα διενεργηθούν με στόχο τη διακρίβωση του κατά πόσον οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του Φορέα
Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. και τα αποτελέσματα της δράσης του σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ανάδοχος «Ελεγκτής» ειδικότερα θα
εξετάσει τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τα ποσά και τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, θα εκτιμήσει τις λογιστικές μεθόδους που
εφαρμόστηκαν και θα αξιολογήσει τη γενικότερη παρουσίαση των στοιχείων και πληροφοριών στις
οικονομικές καταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., κατά τρόπο που να διασφαλίζεται με
βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστούν:
1. Η σημερινή διαμορφωμένη αξία των παγίων στοιχείων του Φορέα Διαχείρισης του
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
2. Η απογραφή της 31.12.2019, από την οποία θα επιβεβαιώνονται:
➢ Αποθέματα
➢ Πελάτες
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➢ Προμηθευτές
➢ Χρεώστες διάφοροι
➢ Διαθέσιμα
➢ Διαμορφωμένο κεφάλαιο
➢ Πιστωτές διάφοροι
➢ Ασφαλιστικές υποχρεώσεις
3. Ο έλεγχος λειτουργικού κόστους και δη οι:
➢ Αμοιβές και έξοδα τρίτων
➢ Αμοιβές προσωπικού
➢ Διάφορα έξοδα
4. Ο έλεγχος εσόδων και πιο συγκεκριμένα:
➢ Έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα
➢ Έσοδα από επιχορηγήσεις
5. Οι λογιστικές μερίδες και η ορθή τήρηση τους και συγκεκριμένα ο έλεγχος της ορθότητας
και εγκυρότητας των εξόδων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2019
➢ Πιστοποίηση των Δαπανών.
➢ Έλεγχος τήρησης των κοινοτικών και εθνικών κανονισμών για τις δημόσιες
προμήθειες.
➢ Έλεγχος της ύπαρξης ασφαλούς και έγκυρου οικονομικού συστήματος διαχείρισης
(σύστημα τήρησης λογιστικών βιβλίων).
➢ Ευθύνη για την πλήρη αντιστοιχία των μεθόδων και τεχνικών του οικονομικού
ελέγχου με τους εθνικούς κανονισμούς οικονομικού ελέγχου.
Τέλος, κάθε παρατήρηση της τελικής έκθεσης των ορκωτών αναφορικά με τυχόν λάθη και
παραλήψεις θα συνοδεύεται με σχόλια και προτάσεις για την ορθή λογιστική αντιμετώπισή τους.
Από την ημερομηνία που θα ανατεθεί ο έλεγχος, ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. είναι
υποχρεωμένος να θέσει στην διάθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όλα τα στοιχεία και τις
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο και να εξασφαλίσει την αμέριστη συμπαράσταση
του προσωπικού στο έργο τους.
Το παραδοτέο της ανωτέρω υπηρεσίας θα είναι:
•

Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου για το διαχειριστικό έτος 2019 σύμφωνα με τις ανωτέρω
τεχνικές προδιαγραφές.

Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως και τις 10-12-2020.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή
αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συμφώνως προς τις
διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 118/07 των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, προσιδιάζουν στο
υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο και είναι Ορκωτοί Ελεγκτές πιστοποιημένοι από αρμόδια Αρχή
Πιστοποίησης, εγγεγραμμένοι στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών (ΣOΕΛ) και να έχουν
αντικείμενο ενασχόλησης σε υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή κατά τα πέντε (5) τελευταία χρόνια.
Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από ένα (1) ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος θα πρέπει
να έχει προηγούμενη εμπειρία α) στην παροχή όμοιας φύσης ελεγκτικών υπηρεσιών στον δημόσιο
ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε τουλάχιστον τρία (3) διαχειριστικά έτη και β) στην παροχή όμοιας
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φύσης ελεγκτικών υπηρεσιών σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που
υλοποιήθηκαν από δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, η οποία θα αποδεικνύεται με την
προσκόμιση μίας τουλάχιστον σύμβασης για την παροχή όμοιας φύσης υπηρεσιών στο δημόσιο ή
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και πιστοποιητικού παραλαβής ή υπεύθυνης δήλωσης για την
παραλαβή των υπηρεσιών. Η εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που
υλοποιήθηκαν από δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα θα αποδεικνύεται είτε με σχετική βεβαίωση
του αρμόδιου Φορέα, είτε με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή 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.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Καλ ούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι

οι οποίοι έχουν αντικείμενο εργασίας συναφές με την παρούσα υπηρεσία (ο συγκεκριμένος όρος
είναι επί ποινή αποκλεισμού), να προβούν σε σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα στην παρούσα πρόσκληση - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) η οποία θα
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά (επισυνάπτεται σχετικό
υπόδειγμα στην παρούσα πρόσκληση – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) ως κάτωθι.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο
υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω:
α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β. «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ»
γ. «Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την οικονομική χρήση έτους 2019» - «Αριθμός
πρωτ. πρόσκλησης: …../….-….-2020»
δ. Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών (20/10/2020).
ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό
τηλεομοιοτυπίας).
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες διαφορετικά
δεν θα γίνονται δεκτές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την οικονομική προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή
αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και το ονοματεπώνυμο και του ΑΜ

5

ΑΔΑ: 653Σ46Μ9Τ2-Δ97

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΣΟΕΛ του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου
(επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα στην παρούσα πρόσκληση - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
2. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
3. Βεβαίωση εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.).
4. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ή Συνοπτικό Προφίλ της Εταιρείας.
5. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας, συμβάσεις, πιστοποιητικά παραλαβής, υπεύθυνες
δηλώσεις ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται
από τους συμμετέχοντες:

7.

i.

ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης,

ii.

ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου με
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,

iii.

ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως
προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι
φορέων του δημόσιου τομέα,

iv.

ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και
ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους,

v.

ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της
οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα

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).
Η οικονομική προσφορά, η οποία θα είναι σε σφραγισμένο φάκελο θα περιέχει το προσφερόμενο
τίμημα σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ
τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Για την ανάλυση των τιμών της προσφοράς τους, οι Προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να
συμπληρώσουν τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Τρίτη 20/10/2020, και ώρα 14:00 μ.μ. στα Γραφεία
του Φορέα Διαχείρισης στο Πατητήρι Αλοννήσου, Τ.Κ. 37005.
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Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της σχετικής αίτησης, ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει ότι
έλαβε γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών του Φορέα
Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. με αρ. πρωτ. 819/08-10-2020, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ανώτατος συνολικός προϋπολογισμός για την «Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για
την οικονομική χρήση έτους 2019» ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων (ΕΛΓΣ) 61.00
«Αμοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα για το έτος 2020 και θα
καλυφθεί από πόρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα ή επιταγή το οποίο θα εκδίδεται στο
όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών όπου απαιτείται (τιμολόγιο, ασφαλιστική
ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη
εξουσιοδότηση, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λπ.).
Η εκάστοτε επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής όπως ορίζεται με απόφαση από το Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων θα πιστοποιεί
την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και θα κάνει την μερική και οριστική παραλαβή.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την παραλαβή του τελικού παραδοτέου από την εκάστοτε
Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής και έγκρισής του από την Αναθέτουσα Αρχή ως κάτωθι:
1. Το 100% της συνολικής αξίας με το ΦΠΑ μετά την παραλαβή του τελικού παραδοτέου.
Ο Ορκωτός Ελεγκτής θα χορηγεί Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή η οποία θα χορηγείται ύστερα από
έλεγχο των δαπανών και τις κατευθυντήριες γραμμές Επιλεξιμότητας Δαπανών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
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ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η απόκτηση των
σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
Ρητά συμφωνείται ότι ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν
έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του «Αναδόχου»
εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του «Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.» από τις πιστώσεις
του Υ.Π.ΕΝ.
Το υπόψη έργο θα έχει εκτιμώμενη διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
και την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου της χρήσης 2019 από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης η οποία
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 10η Δεκεμβρίου 2020.
Η προ υπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, είναι χίλια εξακόσια δώδεκα ευρώ
και ενενήντα λεπτά (1.612,90€) πλέον ΦΠΑ ήτοι δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως τα έξοδα παροχής υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή του Φορέα
Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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 ΙΙΙ της παρούσας και η πληρωμή θα γίνει αμέσως μετά την
παράδοση της έκθεσης του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2019 και την έγκρισή της από το Δ.Σ.
του Φορέα Διαχείρισης.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων: http://www.alonissos-park.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 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
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
Ημερομηνία, ………….........................

ΠΡΟΣ:
Αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και
αξιολόγησης προσφορών του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.

ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την οικονομική χρήση έτους 2019»

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Του
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………………………..………
Για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την οικονομική χρήση έτους 2019.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση όλων των όρων της σχετικής πρόσκλησης υποβολής
προσφορών του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. με αρ. πρωτ. 819/08-10-2020, τους οποίους
και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Στοιχεία ορκωτού ελεγκτή- λογιστή………<Ονομ/μο> ……<Α.Μ. ΣΟΕΛ>………………………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΔΗΛΩΝ-ΟΥΣΑ

(υπογραφή-σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
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.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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

Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού
Ελεγκτή- Λογιστή για την
οικονομική χρήση έτους 2019
Η παρούσα προσφορά ισχύει έως …….
Τόπος – Ημερομηνία:

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.

10

ΑΔΑ: 653Σ46Μ9Τ2-Δ97

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

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 …….. …………. 2020, 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 25 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60656/1582 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2879/Β/05-07-2019) «Έγκριση
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού
Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων»,
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/31-12-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 30/17-012020), με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28)
λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» και του Εθνικού Κέντρου
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ).
3. Το με αρ. πρωτ. 10/07-01-2020 Πρωτογενές αίτημα για την παροχή υπηρεσιών ορκωτού
ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης του έτους 2019 (ΑΔΑ: 6ΨΠΙ46Μ9Τ2-8ΤΓ), (ΑΔΑΜ:
20REQ006201694).
4. Την υπ’ αριθ. 49/17-01-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΙΧΚ46Μ9Τ2-ΧΓ7),
(εγκεκριμένο αίτημα, ΑΔΑΜ: 20REQ006202196) όπως αυτή καταχωρήθηκε με α/α 10 στο
Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Φορέα για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης, όπως
αυτή ανακλήθηκε μερικώς με την με υπ’ αριθ. 805/05-10-2020 ανακλητική απόφαση (ΑΔΑ:
ΩΣΞΜ46Μ9Τ2-07Ρ).
5. Την υπ’ αριθ. 49/17-01-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΙΧΚ46Μ9Τ2-ΧΓ7) όπως
αυτή καταχωρήθηκε με α/α 10 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Φορέα για την
κάλυψη της σχετικής ανάγκης, όπως αυτή ανακλήθηκε μερικώς με την με υπ’ αριθ. 805/05-102020 ανακλητική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΣΞΜ46Μ9Τ2-07Ρ).
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6. 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. Την υπ’ αριθμ. 819/08-10-2020 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. …./….-….-2020 Προσφορά του/της (Επωνυμία Αναδόχου……….), για την Παροχή
Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα Διαχείρισης, συνολικού ποσού ………………….. € (με
Φ.Π.Α.).

9.

Το υπ’ αριθμ. …../…-…-2020 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 …/….-…-2020 (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 χρήσης οικονομικού
έτους 2019.
Ειδικότερα το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά την πιστοποίηση δαπανών και τη
διενέργεια του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2019,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και του άρθρο 25 της ΥΑ
ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60656/1582 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2879/Β/05-07-2019).
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
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περιλαμβάνουν σημαντικά λάθη.
Αντικείμενο υπηρεσίας: Το έργο συνίσταται στην «Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή
για την οικονομική χρήση έτους 2019» για τον Φορέα και αποσκοπεί στον έλεγχο των οικονομικών
χρήσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.
Ειδικότερα το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Σποράδων, του ισολογισμού
και των αποτελεσμάτων χρήσης του, των τηρούμενων λογιστικών μερίδων καθώς και της
διαπίστωσης πως τηρούνται οι προβλεπόμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και του Κ.Φ.Ε. για τη
διαχειριστική χρήση του έτους 2019, καθώς επίσης και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται στην ισχύουσα
κείμενη νομοθεσία που αφορά Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος (Φορείς Γενικής Κυβέρνησης).
Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί
από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, και τα οποία βασίζονται
στις Αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε συνδυασμό με διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.
3329/05, όπως ισχύουν. Οι έλεγχοι θα διενεργηθούν με στόχο τη διακρίβωση του κατά πόσον οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του Φορέα
Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. και τα αποτελέσματα της δράσης του σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ανάδοχος «Ελεγκτής» ειδικότερα θα
εξετάσει τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τα ποσά και τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, θα εκτιμήσει τις λογιστικές μεθόδους που
εφαρμόστηκαν και θα αξιολογήσει τη γενικότερη παρουσίαση των στοιχείων και πληροφοριών στις
οικονομικές καταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., κατά τρόπο που να διασφαλίζεται με
βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστούν:
1. Η σημερινή διαμορφωμένη αξία των παγίων στοιχείων του Φορέα Διαχείρισης του
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
2. Η απογραφή της 31.12.2019, από την οποία θα επιβεβαιώνονται:
➢ Αποθέματα
➢ Πελάτες
➢ Προμηθευτές
➢ Χρεώστες διάφοροι
➢ Διαθέσιμα
➢ Διαμορφωμένο κεφάλαιο
➢ Πιστωτές διάφοροι
➢ Ασφαλιστικές υποχρεώσεις
3. Ο έλεγχος λειτουργικού κόστους και δη οι:
➢ Αμοιβές και έξοδα τρίτων
➢ Αμοιβές προσωπικού
➢ Διάφορα έξοδα
4. Ο έλεγχος εσόδων και πιο συγκεκριμένα:
➢ Έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα
➢ Έσοδα από επιχορηγήσεις
5. Οι λογιστικές μερίδες και η ορθή τήρηση τους και συγκεκριμένα ο έλεγχος της ορθότητας
και εγκυρότητας των εξόδων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2019
➢ Πιστοποίηση των Δαπανών.
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➢ Έλεγχος τήρησης των κοινοτικών και εθνικών κανονισμών για τις δημόσιες
προμήθειες.
➢ Έλεγχος της ύπαρξης ασφαλούς και έγκυρου οικονομικού συστήματος διαχείρισης
(σύστημα τήρησης λογιστικών βιβλίων).
➢ Ευθύνη για την πλήρη αντιστοιχία των μεθόδων και τεχνικών του οικονομικού
ελέγχου με τους εθνικούς κανονισμούς οικονομικού ελέγχου.
Τέλος, κάθε παρατήρηση της τελικής έκθεσης των ορκωτών αναφορικά με τυχόν λάθη και
παραλήψεις θα συνοδεύεται με σχόλια και προτάσεις για την ορθή λογιστική αντιμετώπισή τους.
Από την ημερομηνία που θα ανατεθεί ο έλεγχος, ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. είναι
υποχρεωμένος να θέσει στην διάθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όλα τα στοιχεία και τις
πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο και να εξασφαλίσει την αμέριστη συμπαράσταση
του προσωπικού στο έργο τους.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
•

Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου για το διαχειριστικό έτος 2019 σύμφωνα με τις ανωτέρω τεχνικές
προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και την έγκριση
των παραδοτέων από το Δ.Σ. του Φορέα ήτοι το αργότερο έως 10/12/2020 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 του έτους 2019 θα πραγματοποιηθεί: από
τον κ. …………………………………………….. (Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ……………………..).

ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
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.
Το Συμβατικό Τίμημα για την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα Διαχείρισης από τον
Ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την παραλαβή της έκθεσης ελέγχου της χρήσης
2019 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:
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•

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,

•

0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων),

•

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 τη χρήση 2019.
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.
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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.
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 (εξωτερικός συνεργάτης του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων) και των στελεχών του
τμήματος διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.
2. Ο «Ανάδοχος» θα διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση,
χωρίς να υπόκειται σε ωράριο εργασίας, χωρίς να δεσμεύεται για τον τόπο, τον τρόπο και τα
μέσα που θα παρέχει τις υπηρεσίες και 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
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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.
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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Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Επωνυμία Αναδόχου……….

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

…………………………………………………………...

………………………………….
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