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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 – 01 – 2020 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 141ης  

Στη Δαδιά, σήμερα, 24 – 01 – 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
κτηρίου του Φορέα Διαχείρισης μετά την υπ’ αριθμό 141 (εξερχ. 53/21 – 01 – 2020)  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, 
συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση. 
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης διαπίστωσε 
την ύπαρξη απαρτίας καθώς βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά μέλη του ΔΣ, ήτοι: 

 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος, πρόεδρος Δ.Σ, εκπρόσωπος ΥΠΕΝ (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
2. Σκαρτσή Θεοδώρα, Γραμματέας Δ.Σ, εκπρόσωπος ΜΚΟ, WWF Ελλάς 
3. Πιστόλας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Έβρου 
4. Κοράκης Γεώργιος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
  
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βενετίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος περιφέρειας ΑΜ-Θ 
2. Πουλιλιός Ευάγγελος, εκπρόσωπος εμπλεκόμενων Δήμων 
3. Βασιλάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας 

και κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης  

1. Επικύρωση πρακτικού 140ης συνεδρίασης Δ.Σ (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 
2. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης διαγωνισμού  «Παρακολούθηση 

Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών» (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
3. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής του υποέργου «Παραγωγή και 

εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού για τις δράσεις του έργου FOR-PRO» (εισηγήτρια Α. 
Κων/νιδου) 

4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Φορέα 
Διαχείρισης έτους 2020  (εισηγήτρια Α. Κων/νιδου) 

5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης Φορέα 
Διαχείρισης έτους 2020  (εισηγήτρια Α. Κων/νιδου) 

6. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης 
(εισηγήτρια Α. Κων/νιδου)  

7. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτηρίων Φορέα 
Διαχείρισης (εισηγήτρια Α. Κων/νιδου)  

8. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου 
έτους 2019 (εισηγήτρια Α. Κων/νιδου) 
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Θέματα ημερήσιας διάταξης  
 
Θέμα 1. Επικύρωση πρακτικών 140ης συνεδρίασης του Φ.Δ (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 
Η κ. Σκαρτσή, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να υπογράψουν τα πρακτικά της 
140ης  συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
το σώμα, αφού διαπίστωσε την ορθότητα των πρακτικών της 140ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Φορέα Διαχείρισης 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 

ότι, εγκρίνει και υπογράφει τα πρακτικά της 140ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1147/2020 
 
Θέμα 2. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης διαγωνισμού  «Παρακολούθηση 
Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών» (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
Η κ. Ζακκάκ εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη ότι  την Τρίτη 21 – 01 – 2020 και ώρα 11:00 π.μ. 
συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 34/15 – 01 – 2020 πρόσκληση) δύο τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό 
της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που 
ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1133/2020 απόφαση της 140ης συνεδρίασης του Δ.Σ. αποτελούμενη από, 
την Σ. Ζακκάκ, τον Α. Χαλιβελέντζιο και την Τ. Τσιατάλτζιαλη 

Για την αποσφράγιση των προσφορών, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών για το συνοπτικό διαγωνισμό για την παρακολούθηση ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών 
πουλιών, στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – 
Λευκίμης – Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό 
ΟΠΣ 5033258 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο, η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα μία 
προσφορά, η οποία και παρελήφθη από την επιτροπή για αποσφράγιση.  

Η προσφορά υπεβλήθη από την εταιρία «Μελία Α.Ε» με νόμιμη εκπρόσωπο την κα. Λειβαδίτη Δήμητρα.  

Ο φάκελος μονογράφηκε από τα μέλη της επιτροπής και αποσφραγίστηκε παρουσία της κας Λειβαδίτη και 
της κας Θεοχαρίδου Μαρίας, συνεργάτιδας της Μελία Α.Ε.. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς 
υπήρχαν ένας φάκελος με τίτλο «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» κι ένας με τίτλο 
«Οικονομική Προσφορά». Οι δύο φάκελοι μονογράφηκαν από την επιτροπή, η οποία στη συνέχεια 
προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά».  

Ακολούθησε μονογραφή του συνόλου των σελίδων των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Στο 
σημείο αυτό οι εκπρόσωποι της εταιρίας αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδρίασης και η επιτροπή 
προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών.  

Αρχικά διαπιστώθηκε ότι ο προσφέρων έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τους όρους του 
διαγωνισμού.  
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Στη συνέχεια ακολούθησε έλεγχος του ΤΕΥΔ κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

Ο οικονομικός φορέας έχει συμπληρώσει πλήρως τις ενότητες Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙ, τις ενότητες Α, Β και Γ 
του Μέρους ΙΙΙ, την ενότητα Α του Μέρους ΙV, και βάσει των δηλώσεών του πληροί τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής, όπως αυτές ορίζονται από τα τεύχη του διαγωνισμού.   

Αναφορικά με την ενότητα Β «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα», και συγκεκριμένα στο πεδίο που 
αφορά τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων, η επιτροπή έχοντας υπόψιν τα κριτήρια 
επιλογής της παραγράφου 2.2.5 και την παράγραφο 2.2.6 στην οποία αναφέρεται ότι «Προς προκαταρκτική 
απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς […] πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 [του διαγωνισμού] προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016) […]», διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας δεν 
κάνει πλήρη αναφορά στο κατά πόσο η ομάδα έργου (ειδικοί επιστήμονες) πληροί τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.5 του διαγωνισμού, παρά μόνο αναφέρει το όνομα και τον βασικό τίτλο 
σπουδών κάθε μέλους της ομάδας.  

Δυνάμει του άρθρου 102 του ν.4412/2016 για τη «Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και 
δικαιολογητικών», καθώς και της κατευθυντήριας οδηγίας 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) , παράγραφος 2.3.1, «Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις μη 
συμπλήρωσης ή/και μη ορθής συμπλήρωσης ενός ή περισσότερων πεδίων του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ, εκ μέρους των 
οικονομικών φορέων, παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να τους καλούν προκειμένου να 
παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις ή να τα συμπληρώσουν, όπως οποιοδήποτε άλλο υποβληθέν, με την 
προσφορά τους, έγγραφο ή δικαιολογητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Η 
εν λόγω δυνατότητα παρέχεται ανεξάρτητα από τον τρόπο επεξεργασίας και συμπλήρωσής του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, 
τον οποίον έχει επιλέξει ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2.3.1. Ωστόσο, στις 
περιπτώσεις που επίκειται αποκλεισμός προσφέροντα ή υποψηφίου από τη διαδικασία, για λόγους 
ασάφειας των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς, και, κατά συνέπεια, και του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ ως 
τέτοιου, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να ζητούν διευκρινίσεις από τους οικονομικούς φορείς, κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δεν 
παράσχουν τις απαιτούμενες διευκρινίσεις ή οι εν λόγω διευκρινίσεις κριθούν μη ικανοποιητικές από τις 
αναθέτουσες αρχές, απορρίπτεται η προσφορά ή η αίτηση συμμετοχής τους και οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται από τη συγκεκριμένη διαδικασία.» 

Μη έχοντας τη δυνατότητα αξιολόγησης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του προσφέροντα η 
οποία αποτελεί κριτήριο επιλογής βάσει της παραγράφου 2.2.5 του διαγωνισμού, η επιτροπή διακόπτει τη 
συνεδρίαση. 

Βάσει των παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται κατά πλειοψηφία, την κλήση του προσφέροντα για την 
υποβολή των αποδεικτικών μέσων για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5, 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7-Β3, του διαγωνισμού: 

• υπογεγραμμένο κατάλογο των κυριότερων έργων που εκτέλεσαν κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, 
σχετικών  με το περιγραφόμενο στο κεφάλαιο 1.3 της παρούσας διακήρυξης αντικείμενο, με 
αναφορά στο ποσοστό συμμετοχής στο έργο, την ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσής του, το 
οικονομικό του αντικείμενο, τον δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη, καθώς και πιστοποιητικό ορθής 
εκτέλεσης και ολοκλήρωσης αυτών 
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• υπογεγραμμένη βεβαίωση ότι διαθέτουν τον περιγραφόμενο στην παράγραφο 2.2.5 της παρούσης 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό και αναλυτική περιγραφή αυτού 

• βιογραφικά, στην Ελληνική γλώσσα, των ατόμων που συνθέτουν την Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος IV του διαγωνισμού. Τα βιογραφικά θα πρέπει να καλύπτουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις της Ομάδας Έργου, όπως αυτή περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.2.5 της παρούσας 
διακήρυξης 

Η γνώση του ειδικού επιστήμονα στο αντικείμενο των υπηρεσιών αποδεικνύεται είτε βάσει του βασικού 
τίτλου σπουδών (ειδικότητες του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΔ 
50/2001, ΦΕΚ 39 Α’), είτε βάσει μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών φοιτήσεως τουλάχιστον ενός (1) 
ακαδημαϊκού έτους συναφούς με το αντικείμενο των υπηρεσιών που ζητούνται από τη διακήρυξη στην 
περίπτωση που ο ειδικός επιστήμονας έχει ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ που δεν εμπίπτει στους τρεις 
προαναφερόμενους κλάδους ειδικοτήτων. 
Η εμπειρία δύναται να αποδειχτεί με την προσκόμιση σχετικών με το αντικείμενο της προκήρυξης 
συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι υποψήφιοι με αναθέτουσες αρχές και με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις. 
Το μέλος της επιτροπής Χαλιβελέντζιος Αθανάσιος διαφωνεί με την κλήση του προσφέροντα για την 
υποβολή των παραπάνω αποδεικτικών μέσων καθώς θεωρεί ότι η συμπλήρωση του εν λόγω πεδίου θα 
έπρεπε να έχει γίνει εξ’  αρχής και ότι η παραπάνω έλλειψη αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Η επιτροπή διαβιβάζει το πρακτικό στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για επικύρωση. 
 
Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα μέλη να 
ψηφίσουν   
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 
 

την επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης διαγωνισμού «Παρακολούθηση 
Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών» και την κλήση του προσφέροντα για την υποβολή των 
αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στο πρακτικό  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1148/2020 
 
Θέμα 3. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής του υποέργου «Παραγωγή και 
εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού για τις δράσεις του έργου FOR-PRO» (εισηγήτρια Α. Κων/νιδου) 

Η κ. Κωνσταντινίδου εισηγήθηκε το θέμα  και ενημέρωσε τα μέλη ότι την Πέμπτη 14/01/2020 και ώρα 10:00 
μ.μ. συνεδρίασε (μετά την υπ’ αριθμ. 900/18-12-19 πρόσκληση) η Επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής 
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 979/2019 απόφαση της 124ης συνεδρίασης του ΔΣ αποτελούμενη από την Α. Κωνσταντινίδου, 
τον Σ. Τσιαντικούδη και τον Χ.  Παπαλεξανδρή. 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η παραλαβή των παραδοτέων «Παραγωγή και εκτύπωση έντυπου 
ενημερωτικού υλικού» της εταιρίας «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης» με τίτλο «COMMON CROSS – BORDER 
POLICIES FOR FORESTRY PROTECTION/FORPRO» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής 
Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 – 2020». Η επιτροπή, μετά από την εξέταση των 
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παραδοτέων διαπίστωσε ότι, παραδόθηκαν τα προβλεπόμενα παραδοτέα με βάση τους συμβατικούς όρους 
και υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

Συγκεκριμένα παραδόθηκαν:  10.000 ενημερωτικά φυλλάδια προβολής του Εθνικού Πάρκου σε ελληνικά και 
αγγλικά. 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται ομόφωνα, την παραλαβή των αναφερόμενων 
παραδοτέων και διαβιβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για επικύρωση. 

  
Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα μέλη να 
ψηφίσουν   
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 
 

την επικύρωση του πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής του υποέργου «Παραγωγή και 
εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού για τις δράσεις του έργου FOR-PRO» 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1149/2020 
 
 
Θέμα 4.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Φορέα 
Διαχείρισης έτους 2020  (εισηγήτρια Α. Κων/νιδου)   

Η κ. Κωνσταντινίδου εισηγήθηκε το θέμα  και παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης έτους 2020, 
προϋπολογισμού 5.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (το σχέδιο επισυνάπτεται στο παράρτημα του 
παρόντος πρακτικού) 

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης προς δημοσίευση των απαιτούμενων 
στοιχείων για την υποβολή προσφοράς. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του Φορέα 
Διαχείρισης έτους 2020, προϋπολογισμού 5.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1150/2020 
 
Θέμα 5.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης Φορέα 
Διαχείρισης έτους 2020  (εισηγήτρια Α. Κων/νιδου) 

Ο κ. Κ. Ποϊραζίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ, εισηγήθηκε το θέμα  και παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης 
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έτους 2020, προϋπολογισμού 4.750,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (το σχέδιο επισυνάπτεται στο 
παράρτημα του παρόντος πρακτικού) 

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης προς δημοσίευση των απαιτούμενων 
στοιχείων για την υποβολή προσφοράς. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του 
Φορέα Διαχείρισης έτους 2020, προϋπολογισμού 4.750,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1151/2020 
 
Θέμα 6.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης 
(εισηγήτρια Α. Κων/νιδου)   

Η κ. Κωνσταντινίδου εισηγήθηκε το θέμα  και παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης έτους 2020, προϋπολογισμού 14.729,44 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (το σχέδιο επισυνάπτεται στο παράρτημα του παρόντος πρακτικού) 

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης προς δημοσίευση των απαιτούμενων 
στοιχείων για την υποβολή προσφοράς. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης 
έτους 2020, προϋπολογισμού 14.729,44 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1152/2020 
 
Θέμα 7. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτηρίων Φορέα 
Διαχείρισης (εισηγήτρια Α. Κων/νιδου)  

Η κ. Κωνσταντινίδου εισηγήθηκε το θέμα  και παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτηρίων Φορέα Διαχείρισης έτους 2020, 
προϋπολογισμού 4.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (το σχέδιο επισυνάπτεται στο παράρτημα του 
παρόντος πρακτικού) 

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης προς δημοσίευση των απαιτούμενων 
στοιχείων για την υποβολή προσφοράς. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτηρίων Φορέα 
Διαχείρισης έτους 2020, προϋπολογισμού 4.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1153/2020 
 
Θέμα 8. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών οικονομικού διαχειριστικού 
ελέγχου έτους 2019 (εισηγήτρια Α. Κων/νιδου) 

Η κ. Κωνσταντινίδου εισηγήθηκε το θέμα  και παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου έτους 2019, προϋπολογισμού 
2.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (το σχέδιο επισυνάπτεται στο παράρτημα του παρόντος πρακτικού) 

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης προς δημοσίευση των απαιτούμενων 
στοιχείων για την υποβολή προσφοράς. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών οικονομικού διαχειριστικού 
ελέγχου έτους 2019, προϋπολογισμού 2.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1154/2020 
 

 

Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων, ο Πρόεδρος έκλεισε τη συνεδρίαση  
 

Τα Μέλη 
 
 
 
 
Κοράκης Γεώργιος 
 
 
 
 
Πιστόλας Κωνσταντίνος 
 

Η Γραμματέας 
 
 
 
 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
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Παράρτημα πρακτικού 141ης συνεδρίασης Δ.Σ 

 
Θέμα 4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του 
Φορέα Διαχείρισης έτους 2020  (εισηγήτρια Α. Κων/νιδου)   
 

Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έχοντας υπόψιν:  
 

1. Το άρθρο 118 του ν.4412/2016 
2. Την υπ’ αριθ. 864 απόφασης περί έγκρισης του κανονισμού οικονομικής διαχείρισης του (ΦΕΚ 72/2005) 
3. Το υπ’ αριθ. 3/21 – 01 – 2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006181800) 
4. Την υπ’ αριθ. ΧΧΧ/2020 απόφασης της 141ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την 

έγκριση δημοσίευσης της πρόσκλησης 
5. Την υπ’ αριθ. ΑΥ/112/2020/22-01-20 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΘΑΘ46Μ9Τ4-ΣΤΘ) 

 
προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
«Λογιστικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής,  
μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό θα 

βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων «αμοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα 
Διαχείρισης ο οποίος χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2020. 
 
Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών λογιστικής 
διαχείρισης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης 
 
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2020 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος – μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, 
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των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο και έχουν 
αντικείμενο ενασχόλησης τη διαχείριση βιβλίων Γ’ κατηγορίας και σύνταξη Ισολογισμού κατά τα τρία (3) 
τελευταία χρόνια.  
 

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. 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
«προϋποθέσεις συμμετοχής» με την υποβολή τους στο φάκελο προσφοράς:  
1. Πτυχίο (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) Οικονομικών Σχολών, ή οποιοδήποτε συναφές πτυχίο σχολών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (αποδεικνύεται με 
προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου τίτλου σπουδών). 

2. Άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού με δικαίωμα υπογραφής διπλογραφικών βιβλίων. 

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα (λογιστικής, οικονομικά, προσωπικού, κλπ) που άπτονται σε ΝΠΙΔ 
δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς (Βεβαιώσεις κλπ 
δικαιολογητικά)  

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 
ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: 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. 

5. 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). 

6. 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» 
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7. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου 
(άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον 
κυρίως φάκελο της προσφοράς. 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επίσης σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον 
κυρίως φάκελο της προσφοράς. 
 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, στις 10.30 π.μ. στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου στην Δαδιά, Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου Τ.Κ. 68400 
(Πληροφορίες: κ. Κούρδογλου) 
 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο αυτοπρόσωπος ή ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή ή courier, με φυσικό φάκελο στην ως άνω Διεύθυνση μέχρι την καταληκτική ημέρα και 
ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Οι προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία 
και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται 
στους αποστολείς τους χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας 
βίας. 
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

• Η φράση «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» με 
κεφαλαία γράμματα, 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου) 

• Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης (ΧΧΧ / 27 – 01 – 2020), 

• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (ΧΧ – 02 – 2020) 

• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 
 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, που έχει συσταθεί με την 1132/2020 απόφαση Δ.Σ., με κριτήριο τη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα 
τυπικά προσόντα συμμετοχής (προϋποθέσεις συμμετοχής). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης 
των στοιχείων που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση με το 
Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην 
οριζόμενη προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου δύναται 
να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. 
 
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. 
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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) 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο των περιγραφόμενων εργασιών (Παράρτημα Ι). 
 
Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με τη χρηματοδοτική ροή του 
προγράμματος, με επιταγή ή χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου βάσει των 
νόμιμων δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

• Πρωτόκολλο Παρακολούθησης – Παραλαβής της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης 
που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στο δικτυακό 
τόπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, www.dadia-np.gr. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Περιγραφή εργασιών λογιστικής υποστήριξης 

1. Έλεγχος και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας) του Φορέα Διαχείρισης  
2. Σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία 

(δήλωση εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι, κλπ.) 
3. Υποστήριξη κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού και των αναμορφώσεων αυτού 
4. Υποστήριξη κατά την σύνταξη των πάσης φύσεως δελτίων και πινάκων για την υποβολή στοιχείων Φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης 
5. Σύνταξη και υπογραφή των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τον νόμο 4308/20104 

«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» 
6. Συνεργασία με τους ορκωτούς λογιστές - ελεγκτές, που θα ορίσει ο Φορέας Διαχείρισης, για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων του. 
7. Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα δημόσιου λογιστικού 
8. Σύνταξη μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού, σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο 
9. Σύνταξη ηλεκτρονικού αρχείου μισθοδοσίας για υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών 
10. Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων που απορρέουν από την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική 

νομοθεσία (πίνακας προσωπικού, πρόσληψη – απόλυση, Α.Π.Δ., δήλωση Φ.Μ.Υ., κλπ.) 
11. Παρακολούθηση των στοιχείων μεταβολής του υφιστάμενου προσωπικού και τροποποίηση των αποδοχών 

του σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο 
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12. Παροχή πληροφοριακών στοιχείων προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔ 
13. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τιμολόγησης, φορολογίας νομοθεσίας και διαδικασιών που άπτονται 

της αρμοδιότητας του λογιστή-φοροτεχνικού 
14. Συνεργασία με τον οικονομολόγο του Φορέα Διαχείρισης 
15. Φυσική παρουσία στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης τουλάχιστον μια φορά το μήνα καθώς και υποστήριξη 

μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ: 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

Έργο: Λογιστική υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης  

Α/Α 
Περιγραφή εργασιών 

Δαπάνη 
(χωρίς Φ.Π.Α.) (€) 

Τελική δαπάνη 
(με Φ.Π.Α.) (€) 

1 Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης   

 Σύνολο    

    
 

Υπογραφή / Σφραγίδα υποψήφιου αναδόχου 

 
Θέμα 5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης Φορέα 
Διαχείρισης έτους 2020  (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης  

 
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έχοντας υπόψιν  
 

1. Το άρθρο 118 του ν.4412/2016 
2. Την υπ’ αριθ. 864 απόφασης περί έγκρισης του κανονισμού οικονομικής διαχείρισης του (ΦΕΚ 72/2005) 
3. Το υπ’ αριθ. 4/21-01-2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REG006181945) 
4. Την υπ’ αριθ. ΧΧΧ/2020 απόφαση της 141ης  συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την 

έγκριση δημοσίευσης της πρόσκλησης 
5. Την υπ’ αριθ. AY/113/2020/22-01-20 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: 657E46M9T4-ΧΡΥ) 

 
προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
«Νομικής Υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης - Σουφλίου», με 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, μέχρι του ποσού των 
τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (4.750,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό θα βαρύνει 
τον λογαριασμό εξόδων «αμοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα 
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Διαχείρισης ο οποίος χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2020. 
 
Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών νομικής 
υποστήριξης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης 
 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2020 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016,  
των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο, με  
αποδεδειγμένη εμπειρία που άπτεται σε ΝΠΙΔ δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους 
δημόσιους σκοπούς, στη διαχείριση ή υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και σε διαδικασίες 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 

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. 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
«προϋποθέσεις συμμετοχής» με την υποβολή τους στον φάκελο προσφοράς: 

1. Πτυχίο Νομικής Σχολής ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής 
(αποδεικνύεται με προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου τίτλου σπουδών). 

2. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. 
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 

συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 
υποχρέωση αφορά ιδίως: 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. 
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4. 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). 

5. 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» 

6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου 
(άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 
 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον 
κυρίως φάκελο της προσφοράς. 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επίσης σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον 
κυρίως φάκελο της προσφοράς. 
 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, στις 10.00 π.μ. στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου στην Δαδιά, Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου Τ.Κ. 68400 
(Πληροφορίες: κ. Μ. Κούρδογλου) 
 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο αυτοπρόσωπος ή ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή ή courier, με φυσικό φάκελο στην ως άνω Διεύθυνση μέχρι την καταληκτική ημέρα και 
ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Οι προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία 
και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται 
στους αποστολείς τους χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας 
βίας.  
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 
 

• Η φράση «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» με κεφαλαία γράμματα, 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου) 

• Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης (ΧΧΧ / 27-01-2020), 

• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (14-02-2020) 

• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 
 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, που έχει συσταθεί με την 1132/2020 απόφαση Δ.Σ., με κριτήριο τη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα 
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τυπικά προσόντα συμμετοχής (προϋποθέσεις συμμετοχής). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης 
των στοιχείων που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση με το 
Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην 
οριζόμενη προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου δύναται 
να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. 
 
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) 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο των περιγραφόμενων εργασιών (Παράρτημα Ι). 
 
Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με τη χρηματοδοτική ροή του 
προγράμματος, με επιταγή ή χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου βάσει των 
νόμιμων δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 
Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

• Πρωτόκολλο Παρακολούθησης – Παραλαβής της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 
 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στο δικτυακό 
τόπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, www.dadia-np.gr. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Περιγραφή εργασιών νομικής υποστήριξης 

 
Το έργο αποσκοπεί στην νομική υποστήριξη για την εύρυθμη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. 
 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους υπηρεσίες: 
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1. Νομική υποστήριξη στη διενέργεια των διαγωνισμών για την υλοποίηση των δράσεων του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου». 

2. Νομική επεξεργασία  των συμβάσεων που συνάπτει η Αναθέτουσα Αρχή, δηλαδή ο Φορέας Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» 

3. Συνδρομή στην επεξεργασία, την τελική διατύπωση και το νομότυπο των αποφάσεων των οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής  

4. Παρακολούθηση των σχέσεων της Αναθέτουσας Αρχής με τη Δημόσια Διοίκηση, με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή 
νομικά, κατά τις συναλλαγές της με αυτά στα πλαίσια λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης - Σουφλίου».  

5. Παρακολούθηση, επικαιροποίηση και συγκέντρωση των απαιτούμενων Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, 
Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και σχετική ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης   

6. Νομική και δικαστηριακή υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής πλαίσια λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου». Σε περίπτωση που απαιτηθεί ενέργεια για την 
οποία είναι απαραίτητη η έκδοση τριπλοτύπου από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, τότε το ποσό που 
απαιτείται θα καταβάλλεται επιπλέον. 
 
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 τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης. 
• Να ενημερώνει και να λαμβάνει έγκριση από τον Συντονιστή των δράσεων 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 
τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης 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 μηνιαίες ή τριμηνιαίες αναφορές, στις οποίες κα καταγράφονται 
αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες (παραδοτέα). Όλα τα παραδοτέα θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συνοδεύονται από σφραγίδα και υπογραφή του νομικού συμβούλου. 
• Να κάνει χρήση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής της Αναθέτουσας Αρχής συμπεριλαμβανομένων των 
εφαρμογών και διαδικασιών της (π.χ., πρωτόκολλο, κλπ). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ: 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 
Έργο: Νομική Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους  

Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 
 
 

Α/Α 
Περιγραφή εργασιών 

Δαπάνη 
(χωρίς Φ.Π.Α.) (€) 

Τελική δαπάνη 
(με Φ.Π.Α.) (€) 

1 Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης   
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 Σύνολο    

    
Θέμα 6. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης 
(εισηγήτρια Α. Κων/νιδου)   
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την  
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης» 

 
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έχοντας υπόψιν:  
 

1. Το άρθρο 118 του ν.4412/2016 
2. Την υπ’ αριθ. 864 απόφασης περί έγκρισης του κανονισμού οικονομικής διαχείρισης του (ΦΕΚ 

72/2005) 
3. Το υπ’ αριθ. 3/21 – 01 – 2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006181800) 
4. Την υπ’ αριθ. ΧΧΧ/2020 απόφασης της 141ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με 

την έγκριση δημοσίευσης της πρόσκλησης 
5. Την υπ’ αριθ. ΑΥ/112/2020/22-01-20 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΘΑΘ46Μ9Τ4-ΣΤΘ) 

 
καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή οικονομικών προσφορών στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έως τις XX – 02 – 2020 ημέρα ______ και ώρα 12.00 
µµ. μέχρι του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων 
λεπτών (14.729,44 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ το οποίο ποσό επιμερίζεται όπως παρακάτω: 

Πίνακας προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης 

Α/Α Είδος Ποσότητα Δαπάνη (€) 

1 Πετρέλαιο κίνησης μικρών λεωφορείων 1.500,00 2.095,50 
2 Πετρέλαιο κίνησης οχημάτων 4χ4 4.312,00 6.023,86 
3 Πετρέλαιο θέρμανσης 6.000,00 6.438,00 
4 Βενζίνη για εργαλεία 80,00 130,08 
5 Φιάλες υγραερίου για θερμάστρα 2,00 42,00 

 Σύνολο  14.729,44 

 
Η κατακύρωση θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
όπως προκύπτει από την έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των 
καυσίμων στο Νομό Έβρου, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο τιμών της Γεν. Γραμματείας Καταναλωτή ∆/νση 
Παρατηρητηρίου τιμών και τιµοληψιών /παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας. Η προμήθεια θα εκτελείται σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα 
Διαχείρισης. 
Ισχύς προσφοράς: 60 ημέρες 
Εγγυητική συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.  
Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. 
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Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων «Διάφορα έξοδα» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 
Φορέα Διαχείρισης ο οποίος χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2020. 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δίκτυο προμήθειας και διανομής των παραπάνω καυσίμων σε 
απόσταση μέχρι 15 χλμ από την έδρα του Φορέα Διαχείρισης. 
 
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. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί 
την ________ ΧΧ Φεβρουαρίου 2020, στις 12.00 π.μ. στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου στην Δαδιά, Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου Τ.Κ. 68400 
(Πληροφορίες: κ. Μ. Κούρδογλου) 
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 
 

• Η φράση «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΕΝΖΙΝΗΣ» με κεφαλαία γράμματα, 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου) 

• Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης (ΧΧΧ / 27 – 01 – 2020), 

• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (ΧΧ – 02 – 2020) 

• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος – μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, 
προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο. 
 
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 
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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. 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής. Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής θα περιλαμβάνει: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών τις οποίες αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα και ότι δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 74 του Ν.4412/2016 

2. 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, γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου 
(άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

4. Οικονομική Προσφορά για την εν λόγω πρόσκληση. 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον 
κυρίως φάκελο της προσφοράς. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επίσης σε ξεχωριστό φάκελο, επί 
ποινή αποκλεισμού, μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς. 
 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, που έχει συσταθεί με την 1132/2020 απόφαση Δ.Σ., με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα 
τυπικά προσόντα συμμετοχής (δικαιολογητικά συμμετοχής). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης 
των στοιχείων που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση με το 
Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην 
οριζόμενη προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 
δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. 
 
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) 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 60 ημέρες από την επόμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο των περιγραφόμενων ειδών (Πίνακας προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης). 
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Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με τη χρηματοδοτική ροή του 
προγράμματος, με επιταγή ή χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου βάσει των 
νόμιμων δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

• Πρωτόκολλο Παρακολούθησης – Παραλαβής της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης 
που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 
 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στο δικτυακό 
τόπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, www.dadia-np.gr. 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ  
 

ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΟΟ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) 

 
Της επιχείρησης …………….……………………………………………., έδρα …………………...., 
 οδός …………………....……………., αριθμός ……., τηλέφωνο ……………………., fax ………………….. 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
Πετρέλαιο κίνησης μικρών 
λεωφορείων 

………….…..%   

2 
Πετρέλαιο κίνησης οχημάτων 
4χ4 

…………….…%  

3 
Πετρέλαιο θέρμανσης 

………………..%  

4 
Βενζίνη για εργαλεία 

………….…….%  

5 
Φιάλες υγραερίου για 
θερμάστρα 

…………….….%  

 
Το  προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα είναι επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του κάθε είδους 
καυσίμου. 
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Θέμα 7. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτηρίων Φορέα 
Διαχείρισης (εισηγήτρια Α. Κων/νιδου 
  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτηριακών Εγκαταστάσεων 

 
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έχοντας υπόψιν: 

1. Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 
2. Την υπ’ αριθ. 864 απόφασης περί έγκρισης του κανονισμού οικονομικής διαχείρισης του (ΦΕΚ 72/2005) 
3. Το υπ’ αριθ. 5/21 – 01 – 2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006182232) 
4. Την υπ’ αριθ. ΧΧΧ/2020 απόφασης της 141ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση 

δημοσίευσης της πρόσκλησης 
5. Την υπ’ αριθ. ΑΥ/114/2020/ ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6B1546M9T4-1ΔΙ) 

 
προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Καθαριότητας κτηριακών 
εγκαταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου», με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων 
«αμοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης ο οποίος 
χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020. 
 
Αναλυτικά το αντικείμενο και οι προδιαγραφές της υπηρεσίας καθαριότητας, αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας ανακοίνωσης 
 
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31 – 12 – 2020. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος – μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, προσιδιάζουν στο υπό 
ανάθεση φυσικό αντικείμενο. 
 
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. 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω «προϋποθέσεις 
συμμετοχής» με την υποβολή τους στο φάκελο προσφοράς:  
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1. Βεβαίωσης έναρξης – μεταβολής δραστηριότητας υπηρεσιών καθαρισμού της οικίας ΔΟΥ 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, σχετικά με: 

α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο. 
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. 
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. 
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των 
εργαζομένων. 
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. 
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο, όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων. 
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης (εργολάβοι) υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, 
να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να 
υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του 
εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται 
να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι 
εργαζόμενοι. 
 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του 
συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν 
λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
αφορά ιδίως: 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. 

4. 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). 

5. 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» 

6. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 
του Ν.4412/2016). 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον κυρίως 
φάκελο της προσφοράς. 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επίσης σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον κυρίως 
φάκελο της προσφοράς. 
 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη ΧΧ Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ. 
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Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί την 
Παρασκευή ΧΧ Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου στην Δαδιά, Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου Τ.Κ. 68400 (Πληροφορίες: κ. 
Α. Κωνσταντινίδου). 
 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο αυτοπρόσωπος ή ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή ή courier, με φυσικό φάκελο στην ως άνω Διεύθυνση μέχρι την καταληκτική ημέρα και ώρα 
που αναφέρεται παραπάνω. Οι προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα 
που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους 
αποστολείς τους χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.  
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς τα κάτωθι: 
 

• Η φράση «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» με κεφαλαία γράμματα, 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου) 

• Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης (ΧΧΧ / 27 – 01 – 2020), 

• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (ΧΧ – 02 – 2020) 

• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 
 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, που έχει συσταθεί με την 1132/2020 απόφαση Δ.Σ., με κριτήριο τη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα τυπικά 
προσόντα συμμετοχής (προϋποθέσεις συμμετοχής). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των 
στοιχείων που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση με το Φορέα 
Διαχείρισης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην οριζόμενη 
προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου δύναται να 
απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. 
 
Με την ανάθεση της υπηρεσίας και πριν από την υπογραφή της σύμβασης 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) 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 
των περιγραφόμενων εργασιών (Παράρτημα Ι). 
Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με τη χρηματοδοτική ροή του προγράμματος, με 
επιταγή ή χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Τον 
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ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  
 
Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

• Πρωτόκολλο Παρακολούθησης – Παραλαβής της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης 
που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 
την πληρωμή. 
 
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στο δικτυακό τόπο 
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, www.dadia-np.gr. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες καθαριότητας:  
 
1. Τον καθαρισμό με συχνότητα, τέσσερεις (4) φορές την εβδομάδα  
• Των εσωτερικών χώρων του ισογείου του κτιρίου του Φ.Δ., δηλαδή του χώρου της υποδοχής, της αίθουσας 
προβολής, της αίθουσας φωτογραφίας και του πωλητηρίου (σκούπισμα, σφουγγάρισμα, ξεσκόνισμα, τον 
καθαρισμό παραθύρων/τζαμιών, συλλογή απορριμμάτων).  
• Των τουαλετών του ισογείου και της τουαλέτας του ορόφου του κτιρίου (πλύσιμο λεκανών, εσωτερικά και 
εξωτερικά, πλύσιμο νεροχυτών, σφουγγάρισμα δαπέδου, καθάρισμα πορτών, τοποθέτηση πλαστικής 
σακούλας στα καλαθάκια απορριμμάτων, αλλαγή χαρτιού υγείας και σαπουνιού). 
• Της κουζίνας του ορόφου του κτιρίου (καθαρισμός πάγκου, νεροχύτη και οικιακών συσκευών που 
υπάρχουν στον χώρο (ψυγείο, φούρνος μικροκυμάτων, καφετέριες), αλλαγή σακούλας στα καλάθια 
απορριμμάτων, σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδου). 

2. Τον καθαρισμό με συχνότητα μία (1) φορά την εβδομάδα του ορόφου του κτιρίου του Φ.Δ. καθώς και του 
κτιρίου των φυλάκων (γραφεία και εσωτερικά/εξωτερικά μπαλκονάκια). 

3. Τον καθαρισμό με συχνότητα μία (1) φορά τον μήνα των παραθύρων/τζαμιών όλου του κτιρίου του Φ.Δ. 
 

Περιγραφή χώρου Επιφάνεια χώρου 

Ισόγειο του κτιρίου του Φ.Δ. 347,90m2 

Όροφος του κτιρίου του Φ.Δ. 134,57m2 

Κτίριο φυλάκων  48,38 m2 

 
Μέσα και υλικά καθαρισμού 
Οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται με μέσα του παρέχοντα τις υπηρεσίες. Προς τούτο θα πρέπει να 
διαθέτει όλα τα αναγκαία μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω περιγραφόμενων 
εργασιών. 
Όλα τα απαιτούμενα υλικά καθαρισμού θα διατίθενται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αμοιβή σε 
επαρκείς ποσότητες, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις καθαρισμού που αναφέρθηκαν. 
Η ηλεκτρική σκούπα,  το κρεμοσάπουνο και το χαρτί υγείας θα παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Επισημαίνεται ότι με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την πρώτη επίσκεψη των τακτικών καθαρισμών 
θα προηγηθεί γενική καθαριότητα όλων των παραπάνω περιγραφόμενων μετά από υποδείξεις του αρμόδιου 
προσωπικού του Φ.Δ. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣ: 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 
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Έργο: Καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς 

– Λευκίμης - Σουφλίου 

Α/Α 
Περιγραφή εργασιών 

Δαπάνη 
(χωρίς Φ.Π.Α.) (€) 

Τελική δαπάνη 
(με Φ.Π.Α.) (€) 

1 Υπηρεσίες Καθαριότητας  κτηριακών 
εγκαταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης  

  

 Σύνολο    

    
 
 
Θέμα 8. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών οικονομικού διαχειριστικού 
ελέγχου έτους 2019 (εισηγήτρια Α. Κων/νιδου) 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έχοντας υπόψιν: 
 

1. Το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 
2. Το άρθρο 16 της υπ’ αριθ. 864 απόφασης περί έγκρισης του κανονισμού οικονομικής διαχείρισης του (ΦΕΚ 

72/2005) 
3. Το υπ’ αριθ. 6/21-01-2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006182356) 
4. Την υπ’ αριθ. ΧΧΧ/2020 απόφασης της 141ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την 

έγκριση δημοσίευσης της πρόσκλησης  
5. Την υπ’ αριθ. AY/115/2020/22-01-20 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω6Ε446Μ9Τ4-21Ψ) 

 

προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
οικονομικού ελέγχου (Ορκωτού Ελεγκτή) για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, χρήσης 2019, με κριτήριο την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής και μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων 
ευρώ (2.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων «αμοιβές και 
έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης ο οποίος χρηματοδοτείται από τις 
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020. 
 
Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών λογιστικής 
διαχείρισης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης 
 
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 30 – 06 – 2020. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος – μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, 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 (ΣΟΕΛ) και έχουν αντικείμενο 
ενασχόλησης σε υπηρεσίες Ορκωτού Ελεγκτή κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια και εμπειρία σε ελέγχους 
Ν.Π.Ι.Δ. 
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. 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
«προϋποθέσεις συμμετοχής» με την υποβολή τους στο φάκελο προσφοράς:  

• Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

• Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας 

• Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βαθμίδας Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή 

• Βεβαίωση εγγραφής στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) 

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ή Συνοπτικό Προφίλ της Εταιρείας. 

• Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

• Έγγραφη προσφορά. 

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται από τους 
συμμετέχοντες: 
 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). 

• 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 
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ανάθεσης και εντός 24 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση τους και επί ποινή αποκλεισμού από την 
διαδικασία ανάθεσης» 

• Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου 
(άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον 
κυρίως φάκελο της προσφοράς. 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επίσης σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον 
κυρίως φάκελο της προσφοράς. 
 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη ΧΧ Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί 
την _________ ΧΧ – ΧΧ – 2020, και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου στην Δαδιά, Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου Τ.Κ. 68400 
(Πληροφορίες: κ. Κούρδογλου) 
 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο αυτοπρόσωπος ή ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή ή courier, με φυσικό φάκελο στην ως άνω Διεύθυνση μέχρι την καταληκτική ημέρα και ώρα 
που αναφέρεται παραπάνω. Οι προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα 
που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους 
αποστολείς τους χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.  
 

Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 
 

• Η φράση «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» με κεφαλαία 
γράμματα, 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου) 

• Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (ΧΧ / ΧΧ – 01 – 2020), 

• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (ΧΧ – ΧΧ – 2020) 

• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 
 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, που έχει συσταθεί με την 1132/2020 απόφαση Δ.Σ., με κριτήριο τη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα 
τυπικά προσόντα συμμετοχής (προϋποθέσεις συμμετοχής). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης 
των στοιχείων που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση με το 
Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην 
οριζόμενη προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 
δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. 
 

Με την ανάθεση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: 
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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) 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές 
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το 
σύνολο των περιγραφόμενων εργασιών (Παράρτημα Ι). 
 

Η πληρωμή της αξίας του έργου θα εφάπαξ και ανάλογα με τη χρηματοδοτική ροή του προγράμματος, με 
επιταγή ή χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου βάσει των νόμιμων 
δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 

Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

• Πρωτόκολλο Παρακολούθησης – Παραλαβής της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης 
που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 
 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στο δικτυακό 
τόπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, www.dadia-np.gr. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Περιγραφή εργασιών ελέγχου οικονομικών καταστάσεων 
 

Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που ο ελεγκτής θα κρίνει 
κατάλληλες με βάση τους κανόνες των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και τις αρχές και τους κανόνες 
ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα ορκωτών ελεγκτών λογιστών, όπως αυτές ισχύουν με τελικό σκοπό την 
παράδοση στο αρμόδιο όργανο της προβλεπόμενης έκθεσης ελέγχου επί του Ισολογισμού και των 
αποτελεσμάτων χρήσης που θα συντάξει αυτό. 
Συμφωνούνται ακόμα και αποτελούν κοινή γνώση και αντίληψη τα παρακάτω: 
Α. – Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. 
Β. – Ο ελεγκτής θα εξετάσει σε δειγματοληπτική βάση τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τα 
ποσά και πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 
αφενός μεν την εκτίμηση των λογιστικών μεθόδων που εφαρμόσθηκαν και των σημαντικών εκτιμήσεων του 
αρμοδίου οργάνου και αφετέρου την αξιολόγηση της γενικότερης παρουσίασης των στοιχείων και 
πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις 
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Γ. – Γίνεται δεκτό ότι το αρμόδιο όργανο έχει την ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων κατά 
τρόπο που να απεικονίζουν ακριβοδίκαια την περιουσιακή διάρθρωση την οικονομική θέση και τα 
αποτελέσματα του Φορέα Διαχείρισης. Επίσης είναι μέλημα και ευθύνη του προαναφερόμενου οργάνου η 
επιλογή και εφαρμογή των πλέον κατάλληλων λογιστικών μεθόδων και αρχών, η σύννομη τήρηση των 
βιβλίων και στοιχείων και ο σχεδιασμός και εφαρμογή ενός επαρκούς συστήματος εσωτερικού ελέγχου που 
να διασφαλίζει τα περιουσιακά και λοιπά στοιχεία του. 
Δ. – Ο ελεγκτής κατά την διάρκεια του ελέγχου είναι πιθανό να λάβει προφορικές διαβεβαιώσεις από το 
αρμόδιο όργανο. Όταν αυτός το κρίνει απαραίτητο για τους σκοπούς του ελέγχου οι διαβεβαιώσεις αυτές 
του χορηγούνται γραπτώς. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΣ: 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 
 

Για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, χρήσης 2019 

 
 

Α/Α 
Περιγραφή εργασιών 

Δαπάνη 
(χωρίς Φ.Π.Α.) (€) 

Τελική δαπάνη 
(με Φ.Π.Α.) (€) 

1 Υπηρεσίες Οικονομικού Ελέγχου   

 Σύνολο    
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