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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ A 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγ.2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α 25) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ Α΄ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.»
4. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572 (ΦΕΚ Β 2781) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας…»
5. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541/Β (ΦΕΚ Β 5951) απόφαση «Έγκριση των
προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2021
6. Το υπ’ αριθ. 4/25 – 01 – 21 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008044062)
7. Την υπ’ αριθ. ΑΥ/017/2021 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΨΞ046Μ9Τ4-0ΔΔ)
8. Την υπ’ αριθ. 1347/2021 απόφασης της 159ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά
με την έγκριση δημοσίευσης της πρόσκλησης
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 2020, με
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής και μέχρι του
ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) 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
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του οικονομικού έτους 2021.
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 – 2021.
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,
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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 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.
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 για συμμετοχή σε διαγωνισμό
• 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. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση του
γνήσιου της υπογραφής ή να έχουν εκδοθεί μέσω της υπηρεσίας gov.gr.
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται επίσης σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον
κυρίως φάκελο της προσφοράς.
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Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.00
π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, και ώρα 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. 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 (89 / 08 – 02 – 2021),
• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (22 – 02 – 2021)
• 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.
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 εφάπαξ και ανάλογα με τη χρηματοδοτική ροή του
προγράμματος, 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 ενημερότητα
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•

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.
Για τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Περιβάλλοντος
Ιονίου Πανεπιστημίου
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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
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.
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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 2020

Α/Α
Περιγραφή εργασιών
1

Ποσό

Τελικό ποσό

(χωρίς Φ.Π.Α.) (€)

(με Φ.Π.Α.) (€)

Υπηρεσίες Οικονομικού Ελέγχου
Σύνολο

Υπογραφή / Σφραγίδα υποψήφιου αναδόχου
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