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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 

Αναθέτουσα Αρχή  :

  

Φορέας Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – 

Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού (Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.) 

 

Είδος Υπηρεσίας : Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή του Φορέα Διαχείρισης στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Αυτεπιστασίας «Προστασία και 

Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Κάρλας-

Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού» που 

χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Διάρκεια   :

  

Δύο μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

Προϋπολογισμός   :

  

Ο προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται σε 3.200,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α.  

Χρηματοδότηση  :

  

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ημερομηνία 

Δημοσίευσης 

Περίληψης  προκήρυξης   

 

 

: 

 

 

07/08/2018 

 

 

Καταληκτική 

Ημερομηνία Υποβολής 

Προσφορών  

 

 

:

  

 

 

06/09/2018, ώρα 14:00   

 

 

 

Τόπος Υποβολής 

προσφορών 

:

  

Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου 

Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού 

(Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.) 

Κανάλια Ρήγα Φεραίου 38500 

  

Ταχ. Δ/νση : Κανάλια Μαγνησίας 

Ταχ. Κωδ. : 38 500 

Τηλ.  : 24280 73993 

Fax. : 24280 73001 

Πληροφορίες : Σιδηρόπουλος Παντελής 

 

 Κανάλια,  07/08/2018 

Αρ. Πρωτ.: 1185 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της Απ’ ευθείας Ανάθεσης 

για την επιλογή αναδόχου  για την 

Ανάθεση  Παροχής  Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα Διαχείρισης. 
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Παραλαβή Τεύχους 

Πρόσκλησης 

:

  

Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου 

Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού 

(Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.) 

Κανάλια Ρήγα Φεραίου 38500 

Και από το δικτυακό τόπο  

http://www.fdkarlas.gr.  

Πληροφορίες  :

  

Με επιστολή στη διεύθυνση : 

Κανάλια Ρήγα Φεραίου 38500 

τηλ:24280 73993, fax: 24280 73001 

Email: info@fdkarlas.gr.    

 

 

 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού 
(Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.) 

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). 
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10. Το Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις». 

 

11. Το ΦΕΚ 1852/Β’/23-05-2018 «Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2018 έξι (6) 

λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών». 

 

12. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής 

Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (ΠΟΚαΜαΚεΒε) ΥΑ 

248//2006 (ΥΑ 24825 ΦΕΚ Β 802 2006) 

 

13. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας 

Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (ΠΟΚαΜαΚεΒε) ΥΑ 

539//2004 (ΥΑ 53949 ΦΕΚ Β 1979 2004) 

 

14. 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 Περιοχής Οικοανάπτυξης 

Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (ΠΟΚαΜαΚεΒε) ΥΑ 

539//2004 (ΥΑ 53950 ΦΕΚ Β 1979 2004) 
 
15. Την απόφαση 739-43-2/08.06.2018 – 74ης Τακτικής Συνεδρίασης, του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 

Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού που αφορά την έγκριση της 
Προκήρυξης Απευθείας Ανάθεσης Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή. 

16. Την υπ' αριθμ. 217-12/17.03.2017 απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας 

Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού που αφορά τη σύσταση της αρμόδιας 

Επιτροπή Ανάθεσης Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους: 

 ΝΑΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πρόεδρος Επιτροπής 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ει 

 

Με τη διαδικασίας της Απ’ ευθείας Ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την 
ανάθεση Παροχής  Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Αυτεπιστασίας «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-
Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού» που χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
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Το υπόψη έργο θα έχει εκτιμώμενη διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 
παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου της χρήσης 2016 από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης και όχι πέραν 
των δύο (2) μηνών. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, είναι τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ 
(3.200,00€) ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 06/09/2018, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
14:00 στα Γραφεία της αναθέτουσας αρχής, στα Κανάλια Ρήγα Φεραίου –Τ.Κ. 38500.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη 
της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο της παραπάνω προθεσμίας θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τo συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,  τo οποίo θεωρείται 
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 

Η παρούσα περίληψη της προκήρυξης καθώς και οι αναλυτικοί όροι της προκήρυξης θα βρίσκονται 
αναρτημένα για 30 ημέρες στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-
Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού: http://www.fdkarlas.gr  και στα γραφεία του.  

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης αυτής παρέχονται από την Υπηρεσία μας. 

 

 

 

 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου 

Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 
 

Ιφιγένεια Κάγκαλου 

Καθηγήτρια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού 

 
O Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού, προκηρύσσει 
με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την 
ανάθεση Παροχής  Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και 
παρακολούθηση της Αυτεπιστασίας «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής 
Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού». 

Αναλυτικά, το αντικείμενο της Παρεχόμενης Υπηρεσίας και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου 
περιγράφονται στο Παράρτημα Α, Μέρος Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» της 
Διακήρυξης αυτής.  

 

1.2 Προϋπολογισμός 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα 
για την υλοποίηση και παρακολούθηση της Αυτεπιστασίας «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας της Περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού» 
ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων διακόσιων ευρώ (3.200,00€) ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

  

1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα 

Πηνειού, ο οποίος διενεργεί το διαγωνισμό και θα υπογράψει με τον ανάδοχο σύμβαση για την παροχή 

υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα για την υλοποίηση και παρακολούθηση της και παρακολούθηση 

της Αυτεπιστασίας «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-

Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού». 

Πληροφορίες και παραλαβή τευχών της προκήρυξης δίνονται από τα Γραφεία του και παρακολούθηση 

της Αυτεπιστασίας «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-

Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού»:  

Κανάλια Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 38 500  

Και από το δικτυακό τόπο  http://www.fdkarlas.gr  (ανάρτηση τευχών της πρόσκλησης για 30 ημέρες)  

Τηλέφωνο: 24280 73993,  

Fax: 24280 73001 

Πληροφορίες: Σιδηρόπουλος Παντελής 
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1.4 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού 

 

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα από: 

 

 Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 
 Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (Α’ 199). 

 Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους» 

 Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 

 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». 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

 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). 

 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». 

 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. 

 

 Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 

 Το Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις». 

 

 Το ΦΕΚ 1852/Β’/23-05-2018 «Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2018 έξι (6) 

λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών». 

 

 Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής 

Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (ΠΟΚαΜαΚεΒε) ΥΑ 

248//2006 (ΥΑ 24825 ΦΕΚ Β 802 2006) 

 

 Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας 

Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (ΠΟΚαΜαΚεΒε) ΥΑ 

539//2004 (ΥΑ 53949 ΦΕΚ Β 1979 2004) 
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 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 Περιοχής Οικοανάπτυξης 

Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (ΠΟΚαΜαΚεΒε) ΥΑ 

539//2004 (ΥΑ 53950 ΦΕΚ Β 1979 2004) 
 
 Την απόφαση 739-43-2/08.06.2018 – 74ης Τακτικής Συνεδρίασης, του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 

Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού που αφορά την έγκριση της 
Προκήρυξης Απευθείας Ανάθεσης Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή. 

 Την υπ' αριθμ. 217-12/17.03.2017 απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας 

Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού που αφορά τη σύσταση της αρμόδιας 

Επιτροπή Ανάθεσης Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους: 

 ΝΑΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πρόεδρος Επιτροπής 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις  προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00  στα 

Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης: Κανάλια Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 38 500. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται 

αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 

 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 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 (ΣΠΕΛ) και να έχουν αντικείμενο ενασχόλησης σε υπηρεσίες 

Ορκωτού Ελεγκτή κατά τα πέντε (5) τελευταία χρόνια.  

 

2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής. 

 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

11..  Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης 

Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

22..  Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 

κυρώσεις. 
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33..  Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή 

στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: 

       α)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

β)δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης  Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

ε)Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. 

4.   Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 

του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 

τους.   

5.    Όσοι  τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2  του άρθρου 

6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία έκδοσης κοινής 

ή ειδικής εκκαθάρισης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής τους.   

6. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 

νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων καθώς και 

την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

8. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με 

την παρούσα Διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.  

9. Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας διακήρυξης  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω 

προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την οικονομική προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση  γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχονται τους όρους της 

διακήρυξης και τους όρους του σχεδίου – σύμβασης  και ότι έλαβαν γνώση του αντικειμένου του 

έργου σύμφωνα με ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ της παρούσας. 

2. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση  γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή 

της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και  στην οποία δηλώνεται  ότι, μέχρι  και  την  

ημέρα  υποβολής  της προσφοράς τους οι προσφέροντες :  
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α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητα, ή για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρ. 6 παρ. 2 εδάφιο α 

(αρ. 1) του ΠΔ 118/07 αδικήματα. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του ΠΔ 118/07  υποβάλλουν : 

α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων  Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε 

άλλη  περίπτωση νομικού προσώπου  οι νόμιμοι  εκπρόσωποί  του. 

 

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο 

του συνεταιρισμού.  

 

- Όταν ο προσφέρων είναι  ένωση  ή  κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα 

ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

 

β.  Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 

του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης) ή 

σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.   Όσοι  τελούν 

σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2  του άρθρου 6 του 

π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 

τους.  

 

γ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας 

και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις  τους. 

 

δ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Τα 

αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της 

χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

ε. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ.  118/07 κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 

στ. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 

του Π.Δ. 118/2007. 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο του. 

  

ζ. Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβε 

γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και ότι καλύπτει το σύνολο του έργου καθώς και ότι παραιτείται 

από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής 

ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος. 

 

η. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς). 
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4. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι 

ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο  διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

 

5. Τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόμενους  με μορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.),  επικυρωμένο   αντίγραφο  ή  

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  του  (για Ο.Ε. 

και  Ε.Ε.).  

 

6. Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  Πρόεδρος και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της Α.Ε., τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή  τους 

το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νομιμοποίησης αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από  το 

καταστατικό  αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

 

7. Στοιχεία Συμμετοχής για ενώσεις / κοινοπραξίες  

Τα μέλη των Ενώσεων/Κοινοπραξιών  Φυσικών  ή Νομικών  προσώπων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, θα πρέπει να πληρούν τα δικαιολογητικά της παρ.8 (ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής) 

σωρευτικά.  

Οι ενώσεις /κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αυτή, 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  

Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν:  

 

1.   Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας όπου: 

i. να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο αυτό 

θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς, 

ii. να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος 

της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

iii. να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

iv. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των 

μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

v. να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση 

του αντικειμένου της σύμβασης. 

2.  Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η 

έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: 

i. στην Ένωση/Κοινοπραξία 

ii. στο Διαγωνισμό 

 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται  

ως απαράδεκτη. 

 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. 
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Η Επιτροπή Ανάθεσης Αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει την συμπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών 

και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσα σε τρεις 

(3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή Ανάθεσης Αξιολόγησης.  

 

4.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή, σε 

περίπτωση νομικού προσώπου, οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 

εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα µε τους όρους της παρούσης και του ΠΔ 118/07. Οι υποψήφιοι 

μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και την ημερομηνία και 

ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στην εξής διεύθυνση: Κανάλια Μαγνησίας ΤΚ 38500, µε την ένδειξη 

για την επιλογή Αναδόχου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Παροχής  

Υπηρεσιών, 

Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή προσφορών είναι η κα Νίκη Χαμόγλου (Τηλέφωνο: 

2428073993, φαξ: 2428073001) 

Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία  και ώρα ή θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα, 

αλλά δεν θα φθάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δε θα ληφθεί υπόψη και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο. 

 

4.2 Περιεχόμενο προσφορών 

Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δύο 

αντίγραφα, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Οι προσφορές 

θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά 

στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται πρέπει να είναι 

πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να είναι και νομίμως 

μεταφρασμένα. 

 

Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:  

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης και η ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

με τη διαδικασία της Απ’ ευθείας Ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου  για την Ανάθεση  Παροχής  

Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα Διαχείρισης».  

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου. 

 

Εντός του ως άνω περιγραφόμενου «Κυρίως Φακέλου» τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους 

υποφακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

Α) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Τοποθετείται σε 

δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο ή νομίμως 

επικυρωμένο αντίγραφο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο όπως παρουσιάζονται στο άρθρο 3 της 

παρούσης. 
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Β) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η 

οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα, και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην 

οποία θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, καθώς και την ισχύ της προσφοράς όπως 

ορίζεται στην παρούσα.  

 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. 

 

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι σαράντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσµετρώµενες από την 

επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο 

των σαράντα (60) ημερών, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που έχει καθοριστεί από το 

Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού. Κατά 

την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι 

αντιπρόσωποί τους. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 

118/07. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που 

κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω 

αξιολόγηση. 

 

 

7.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία στην περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω του ενός 

Διαγωνιζόμενοι: 

1. Αποσφραγίζονται για κάθε Διαγωνιζόμενο ο «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ», καθώς και ο Υποφάκελος : 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπής Διενέργειας, 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, κατά φύλλο, όλα τα πρωτότυπα φύλλα.  Ο Υποφάκελος: «Οικονομική 

Προσφορά» δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται κλειστός από την Επιτροπής 

Διενέργειας, Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

προβαίνει σε σύνταξη πρακτικού όπου καταχωρούνται οι Προσφορές που υπεβλήθηκαν και 

ενημερώνονται οι αποκλεισθέντες.  

2. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Προσφορές μπορεί να καταστούν απαράδεκτες αν δεν τηρούν τους όρους 

της Προκήρυξης. Με το πέρας και αυτού του ελέγχου, η Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό έλεγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής.  
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3. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Υποφάκελοι: «Οικονομική Προσφορά» –για όσες 

Προσφορές έγιναν αποδεκτές-επαναφέρονται στην Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

για την αποσφράγισή τους. Κατά την αποσφράγιση των Υποφακέλων: «Οικονομική Προσφορά», 

μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης του Διαγωνισμού κατά φύλλο όλα τα 

πρωτότυπα φύλλα της Οικονομικής Προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 

προβαίνει σε σύνταξη πρακτικού όπου αναφέρονται οι οικονομικές Προσφορές που αποσφραγίστηκαν.  

4. Οι Προσφορές που κρίθηκαν ως «τυπικά αποδεκτές οικονομικές προσφορές» κατατάσσονται από την 

Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης του Διαγωνισμού βάσει της προσφερόμενης τιμής σε πίνακα 

κατάταξης με τον οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Η 

Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης του Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό με στο οποίο 

εισηγείται προς το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με την επιλογή του Αναδόχου με τη 

χαμηλότερη τιμή, εκ των Υποψηφίων Αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές 

με βάση τους όρους της Προκήρυξης, και την κατακύρωση του Έργου σε αυτόν και το γνωστοποιεί 

στους Υποψηφίους Αναδόχους. Προσφορές που κρίνονται από την Επιτροπή ως ασυνήθιστα χαμηλές δεν 

απορρίπτονται.  Στην περίπτωση αυτή ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη παροχή 

διευκρινήσεων για την αιτιολόγηση και ανάλυση της Οικονομικής του Προσφοράς. Εάν η Επιτροπή 

κρίνει πώς οι παρασχεθείσες διευκρινήσεις δεν είναι επαρκείς και δεν διασφαλίζουν την ομαλή, ποιοτική 

και έγκαιρη υλοποίηση του έργου τότε μπορεί να τις απορρίψει και η συνολική  Προσφορά θα 

απορρίπτεται. 

  
 

8.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία, που προβλέπεται από το άρθρο 15 του 

Π.Δ. 118/07. Σύμφωνα µε το άρθρο 15 παρ.6 του Π.Δ. 118/07, για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου µε το 0,10% επί της 

προϋπολογιζόµενης αξίας των υπό προκήρυξη υπηρεσιών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των 1.000,00 € και μεγαλύτερο των 5.000,00 €. 

 

 

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή και την κατακύρωση του πρακτικού 

από το ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007 του ΠΔ 

118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή 

σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα 

και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007 προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατακύρωση:  

 

Δικαιολογητικά που προβλέπονται στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση των Δικαιολογητικών 

συμμετοχής της παρούσης Διακήρυξης που είναι τα εξής:  

 

Α. Οι Έλληνες πολίτες:  
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1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 ή για 

κάποιο από τα αδικήματα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους 

σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Β. Οι Αλλοδαποί πολίτες: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007.  

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. 

(2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. 

(3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 

επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007, αντίστοιχα.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 

(Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 

και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα 

ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  
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4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, 

όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο 

μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, 

και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο 

Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 

εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό 

επιχείρησης.  

Δ. Οι Συνεταιρισμοί:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν 

έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) 

του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ, 

118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και 

της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

 

 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος του οποίου η προσφορά έχει τη χαμηλότερη τιμή  δεν προσκομίσει, 

ένα ή περισσότερα από ανωτέρω δικαιολογητικά του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07, η κατακύρωση γίνεται 

στον ενδιαφερόμενο που προσφέρει την αμέσως επόμενη  προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή και ούτω 

καθ' εξής. Αν κανένας από τους ενδιαφερόμενους δεν προσκομίσει, σύμφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

Η αρμόδια επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, µε αιτιολογημένη 

γνωμοδότηση της, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα µε το άρθρο 21 του ΠΔ 118/07: 

1. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας. 

3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα µε τις διατάξεις του υπό στοιχείου II 

της περ.α της παρ.2 του άρθρου 20 του ΠΔ 118/07. 

4. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: 

 Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες είτε λόγω αλλαγών είτε λόγω διακοπής ή 

περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες. 

 Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση. 

 

Η ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

23 του Π.Δ. 118/07. 

10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού και 

του μειοδότη που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με 

βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα  προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα 

διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης.  

Αν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο ανάδοχος 

να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται 

έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, ο Φορέα Διαχείρισης Περιοχής 

Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου αποφασίζει την ανάθεση της 

σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο.  

 

 

11.ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού και 
του μειοδότη που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση όπου ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών  θα έχει 
διάρκεια  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου 
της χρήσης 2016 από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης και όχι πέραν των δύο (2) μηνών. 

 

12.ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ. 

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.). 

Η πληρωμή του αναδόχου θα συνδέεται με την παραλαβή των παραδοτέων από την εκάστοτε επιτροπή 

παρακολούθησης – παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
Η εκάστοτε επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής όπως ορίζεται με απόφαση από το Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού θα πιστοποιεί την 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και θα κάνει την τελική παραλαβή. 

 

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. 

Οι βασικές υποχρεώσεις του Ορκωτού Ελεγκτή είναι: 

• Έλεγχος της ορθότητας και εγκυρότητας των εξόδων του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-

Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2016 

• Πιστοποίηση των Δαπανών 

• Έλεγχος τήρησης των κοινοτικών και εθνικών κανονισμών για τις δημόσιες προμήθειες 

• Έλεγχος της ύπαρξης ασφαλούς και έγκυρου οικονομικού συστήματος διαχείρισης 
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(σύστημα τήρησης λογιστικών βιβλίων) 

• Ευθύνη για την πλήρη αντιστοιχία των μεθόδων και τεχνικών του οικονομικού ελέγχου 

με τους εθνικούς κανονισμούς οικονομικού ελέγχου 

 

Παραδοτέα: 

Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή 2016 

 

Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας ανέρχεται μέχρι τον ποσό των 3.200,00€ (με Φ.Π.Α.) για έλεγχο ενός 

έτους. 

 

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Ν.Π.Ι.Δ. τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει για την 

πληρωμή είναι τα εξής: 

Α. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε. Απόσπασµα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρεία 

και δεσμεύουν αυτήν µε την υπογραφή τους.  

Β. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και 

Ε.Π.Ε.)  

-το τελευταίο καταστατικό τους και  

-βεβαίωση του αρμόδιου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που 

εκπροσωπούν την Εταιρεία. Γενικά η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 

του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07)  

Κατά την παραλαβή θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό. 

 

13. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως τα έξοδα παροχής υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα Διαχείρισης 

Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 

 

14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της προσφοράς, τυχόν δε 

παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή 

της προσφοράς, οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό.  

Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θεωρούνται δεσμευτικά για 

τους υποψηφίους.  

Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο των προκηρυχθεισών υπηρεσιών.  

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των υπηρεσιών, που αποτελούν 

αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Ο Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου 

επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που 

θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο του λόγου 

δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας 
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αυτού τεκμαίρεται αμάχητα η πλήρης αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του 

διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 

Ο Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού δε δεσμεύεται 

για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή 

να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης 

εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή 

των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ. 

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-

Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού, από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα 

επιλύεται από τα εδρεύοντα στο Βόλο αρμόδια δικαστήρια. 

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.  

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Φορέα Διαχείρισης 

Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού, ενώ η αναλυτική προκήρυξη μπορεί 

να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου 

Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού http://www.fdkarlas.gr  όπου θα βρίσκεται αναρτημένη για 30 ημέρες, 

καθώς και στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα 

Πηνειού. 

 

ΜΕΡΟΣ Β:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   

 

Το έργο συνίσταται στην Παροχή  Υπηρεσιών «Ορκωτού λογιστή στο Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-

Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού» και αποσκοπεί στην υποστήριξη της 

εύρυθμης λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα 

Πηνειού. 

Ειδικότερα το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά έκδοση σε ετήσια βάση Βεβαίωση 

Ορκωτού Ελεγκτή η οποία θα χορηγείται ύστερα από έλεγχο των δαπανών και τις κατευθυντήριες 

γραμμές Εκλεξιμότητας Δαπανών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο αφορά στην 

Αυτεπιστασία «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-

Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού»  

 

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους υπηρεσίες: 

 

• Έλεγχος της ορθότητας και εγκυρότητας των εξόδων του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-

Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 2016. 

• 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 

http://www.fdkarlas.gr/
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O Ανάδοχος οφείλει, επίσης, κατά την εκτέλεση του Έργου:  

• Να απαντά εγγράφως, εντός το πολύ τριών (3) εργάσιμων ημερών, στην Αναθέτουσα Αρχή σε 

οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση αυτή θέσει και σχετίζεται με το αντικείμενο της Αυτεπιστασίας. 

• Να ενημερώνει και να λαμβάνει έγκριση από τον Συντονιστή του Φορέα Διαχείρισης πριν την υποβολή 

οποιουδήποτε στοιχείου ζητηθεί από τρίτους και προκύπτει από την εκτέλεση των εργασιών του με 

επαρκή αιτιολόγηση και το πολύ τρεις (3) ημέρες πριν τη σχετική υποχρέωση. 

• Να ενημερώνει εγγράφως για οποιαδήποτε αλλαγή του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που 

διέπει το αντικείμενο της Αυτεπιστασίας και δύναται να επηρεάσει τις σχετικές δραστηριότητες της 

Αναθέτουσας Αρχής, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που οι εν λόγω πληροφορίες/αλλαγές 

περιέρχονται ευλόγως σε γνώση του.  

• Να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή εξαμηνιαίες αναφορές, στις οποίες κα καταγράφονται αναλυτικά 

οι εκτελεσθείσες εργασίες.  

• Να κάνει χρήση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής της Αναθέτουσας Αρχής συμπεριλαμβανομένων των 

εφαρμογών και διαδικασιών της (π.χ., πρωτόκολλο, κλπ). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

2.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 Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου 
Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού 

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 

του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ 

(ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ 

Φ.Π.Α.) 

 

   

 

  

 

 

 

Τόπος – Ημερομηνία: 

 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 

 

 

 

Άλλες υπηρεσίες που 

παρέχει ο 

υποψήφιος χωρίς δαπάνη: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

3.ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΡΛΑΣ-

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ»  

 

 

 

Αυτεπιστασία «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Κάρλας-

Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού» 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : (το τελικό ποσό προσφοράς μέχρι 3.200,00€ με ΦΠΑ) 

 

 

 

Ανάδοχος 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΡΛΑΣ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ»  
 
Στα Κανάλια, σήμερα την …….. …………. 2018, ημέρα ………….., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Α.  Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλα-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού με έδρα το 
Δήμο Ρήγα Φεραίου (Κανάλια 38500) με Α.Φ.Μ. 999204814 (Δ.Ο.Υ. Ν Ιωνίας), καλούμενος στο εξής 
«Αναθέτουσα Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με τους Νόμους 2742/1999, 3044/2002 και 
4519/2018 και την Υπουργική Απόφαση 3239/28/01/2010 (ΦΕΚ ΤΥΕΘΟΔΦΔΕΔΤ Αρ. Φύλλου 24 από 
την κα Ιφιγένεια Κάγκαλου Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου 
Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού 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. Το ΦΕΚ 1852/Β’/23-05-2018 «Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2018 έξι (6) 

λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών». 

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 Περιοχής Οικοανάπτυξης 
Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου (ΠΟΚαΜαΚεΒε) ΥΑ 
539//2004 (ΥΑ 53950 ΦΕΚ Β 1979 2004) 

3. Την απόφαση 739-43-2/08.06.2018 – 74ης Τακτικής Συνεδρίασης, του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού Βελεστίνου που αφορά την 
έγκριση Τευχών δημοπράτησης και προκήρυξη του διαγωνισμού. 

4. Την υπ’ αριθμ. ……./…………….. Πρόσκληση Απευθείας Ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ορκωτού λογιστή στο Φορέα Διαχείρισης για 
την υλοποίηση και παρακολούθηση της ης Αυτεπιστασίας «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας της Περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού» 

5. Την υπ' αριθμ. 217-12/17.03.2017 απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας 
Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού που αφορά τη σύσταση της αρμόδιας 
Επιτροπή Ανάθεσης Αξιολόγησης του Διαγωνισμού  

6. Την υπ’ αριθμ. …./….-….-2018 Προσφορά του/της (Επωνυμία Αναδόχου……….), για την Παροχή  
Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα Διαχείρισης, συνολικού ποσού ………………….. € (με Φ.Π.Α.). 

7. Το υπ’ αριθμ. …../…-…-……. Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του 
Φορέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού Βελεστίνου 
για την Ανάθεση  Παροχής  Υπηρεσιών Ορκωτού λογιστή στο Φορέα Διαχείρισης.  

8. Την με αριθμό … Απόφαση της ..ης συνεδρίασης (….-…-………) του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Φορέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού, σύμφωνα 
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με την οποία ανατίθεται η Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού λογιστή στο Φορέα Διαχείρισης, στον 
ενταύθα δεύτερο συμβαλλόμενο (Επωνυμία Αναδόχου……….)  

9. Δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα μέτρα κατά 
του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. 

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με τη σύμβαση αυτή ο «Φορέας Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – 
Δέλτα Πηνειού» αναθέτει και ο «ο Ανάδοχος» αναλαμβάνει την Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή  
στο Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση και παρακολούθηση της Αυτεπιστασίας «Προστασία και 
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα 
Πηνειού» που χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής  θα χορηγεί Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή η οποία θα χορηγείται ύστερα από έλεγχο 

των δαπανών και τις κατευθυντήριες γραμμές Επιλεξιμότητας Δαπανών του του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Οι βασικές υποχρεώσεις του Ορκωτού Ελεγκτή είναι: 

• Έλεγχος της ορθότητας και εγκυρότητας των εξόδων του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου 

Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους 

2016. 

• 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, ανά έτος, 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: 

Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή 2016 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και την παραλαβή των 
εκθέσεων ελέγχου της χρήσης 2016 από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης και όχι πέραν των δύο (2) 
μηνών, οπότε και η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου.  
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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 της χρήσης 
2016 από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης και όχι πέραν των δύο (2) μηνών, ανέρχεται στο συνολικό 
ποσό των …………ολογράφως…………ευρώ (……………….. €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί 
και όλων των νόμιμων κρατήσεων και  καλύπτει το σύνολο του έργου. Τον Ανάδοχο βαρύνει 
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. 

Ο προϋπολογισμός της Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή στο Φορέα Διαχείρισης  ανέρχεται στο 

ποσό των (σύμφωνα με την προφορά του αναδόχου, με ΦΠΑ) για μία χρήση για το 2016. 

 

 
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 της Αυτεπιστασίας «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας της Περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού» 
συμπεριλαμβανομένου και των εξόδων μεταφοράς. 

Ρητά συμφωνείται ότι ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα 
Πηνειού δεν καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης 
καταβολής της αμοιβής του «Αναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του Φορέα Διαχείρισης 
Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού 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 τμηματικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών της 

Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και έγκρισής 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. 
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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 των Υπευθύνων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-
Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού κ.κ Δόλγυρα Γεώργιου και Σιδηρόπουλο 
Παντελή. 

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 Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού 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 Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου 
Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού 

5. Ο «Ανάδοχος» έχει την υποχρέωση να συμμετέχει σε συσκέψεις οποτεδήποτε κριθεί τούτο σκόπιμο 
από τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού, ώστε 
έγκαιρα να διευκρινίζονται τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες και να επιτυγχάνεται η 
αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εργασιών αυτής της σύμβασης. 

6. Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού,  
αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της 
παρούσης. 

7. Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού 
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 Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού εκτός της 
υλοποίησης της της Αυτεπιστασίας «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας της Περιοχής 
Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού» 

 

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 
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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 της Αυτεπιστασίας «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας της Περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού» 
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 της Αυτεπιστασίας «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας της Περιοχής Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού» 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 Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα 
Πηνειού» θα υποβληθεί ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης 
Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου 

Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού» 

         

 

               Ιφιγένεια Κάγκαλου 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 

Επωνυμία Αναδόχου………. 

 

 

           …………………………………. 
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