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ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ζάκυνθος, 30/03/2020
Αρ. Πρωτ: 590
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: κο Βελούδο Ματθαίο του Γεωργίου,
Γερασίμου Μαρκορά 6, TK 84100, Ερμούπολη - Σύρος
Τηλ.: +30 22810 86781 - Κινητό.: +30 6944533691
E-mail: veloudos@teemail.gr
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο
«Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση δαπανών του έργου «Climate-Smart Coastal Practices for
Blue governance – Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση» με
ακρωνύμιο ‘‘Bluecoast’’ και κωδικό ΟΠΣ “5030943”, και δικαιούχο τον «Φορέα Διαχείρισης του
Ε.Θ.Π.Ζ.», που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014 2020»
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της ως άνω
υπηρεσίας,
Καλεί
Τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει έγγραφη οικονομική προσφορά
σύμφωνα με τις παρακάτω εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Ι), για τη σύναψη
Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση δαπανών του έργου
«Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance – Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη
Γαλάζια Διακυβέρνηση» με ακρωνύμιο ‘‘Bluecoast’’ και κωδικό ΟΠΣ “5030943”, και δικαιούχο τον
«Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.», που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα Αλβανία 2014 - 2020».
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ορίζεται στο ανώτατο ποσό των χιλίων εννιακοσίων και
σαράντα ευρώ (1.940,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), καθώς και όλων των νόμιμων
κρατήσεων.
Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς είναι 08/04/2020.
Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθυνθείτε
στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ. στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος, τηλ.
26950.29870, fax: 26950.23499, e-mail: info@nmp-zak.org
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.

Καθηγητής Δρόσος Ι. Κουτσούμπας
Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 2695029870/25358, Φαξ: +30 2695023499

E-Mail: info@nmp-zak.org,
Website: http://www.nmp-zak.org
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας «Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση δαπανών του
έργου με ακρωνύμιο ‘‘Bluecoast’’ και κωδικό ΟΠΣ 5030943 για τον Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ» στο
πλαίσιο του έργου με τίτλο «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance», που
είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020»
Έργο: BlueCoast «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance – Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες
Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση» – Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα - Αλβανία 20142020»
Υπηρεσία προς ανάθεση: Πακέτο Εργασίας WP1, Παραδοτέο, D.1.1.3 – Evaluation of the project
management activities - Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση δαπανών του έργου με ακρωνύμιο
‘‘Bluecoast’’ και κωδικό ΟΠΣ 5030943 για τον Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.
Διάρκεια: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης του έργου
(30/10/2020), τυχόν παράτασης αυτού και έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών επαλήθευσης των
δαπανών σύμφωνα με τις οδηγίες που ορίζονται από την Διαχειριστική Αρχή.
Προϋπολογισμός: Έως 1.940,00 €.
Τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας
Διενέργεια Πρωτοβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων για την επαλήθευση δαπανών
του έργου με τίτλο «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance – Κλιματικά - Έξυπνες
Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση», ακρωνύμιο «BlueCoast», και κωδικό ΟΠΣ
5030943, με δικαιούχο τον «Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.», που είναι ενταγμένο, στο Πρόγραμμα
Interreg IPA CBC «Ελλάδα - Αλβανία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 2018ΕΠ52260005.

Παραδοτέα:
Διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης
•
Διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης κάθε φορά που λαμβάνει αίτημα επαλήθευσης
δαπανών από τον Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ..
•
Ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του φακέλου δαπανών προς επαλήθευση, μέσω της οθόνης
«δελτίου δήλωσης δαπανών» (table of expenditure) του ΟΠΣ.
•
Συμπλήρωση και υπογραφή της λίστας ελέγχου επαληθεύσεων (verifications control check
list), καθώς και καταχώρηση ηλεκτρονικού αντιγράφου αυτής στο ΟΠΣ.
•
Ενημέρωση του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. και της Διαχειριστικής Αρχής με αυτοματοποιημένο μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω ΟΠΣ για την ολοκλήρωση της διοικητικής επαλήθευσης.
•
Αποστολή προς τον Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. της υπογεγραμμένης λίστας ελέγχου επαληθεύσεων
καθώς και λοιπών (παραγόμενων από το ΟΠΣ) εντύπων του πρωτοβάθμιου ελέγχου και με
ηλεκτρονική αλληλογραφία (εφόσον ζητηθεί).

Διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης
•
Διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης έπειτα από ρητή εντολή της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ (όσες
φορές το αιτηθεί η Διαχειριστική Αρχή) σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα επιτόπιων
επαληθεύσεων της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ. Ο χρόνος διενέργειας της επιτόπιας επαλήθευσης καθορίζεται
με ενημερωτικό μήνυμα από την αρμόδια μονάδα της ΕΥΔ ΕΕΣ.
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 2695029870/25358, Φαξ: +30 2695023499

E-Mail: info@nmp-zak.org,
Website: http://www.nmp-zak.org
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•
Μετάβαση του επαληθευτή στην έδρα του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. και σύνταξη έκθεσης Επιτόπιας
Επαλήθευσης, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά ο έλεγχος του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Η διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης δεν δύναται να υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες, εξαιρουμένων
των ημερών μετάβασης και επιστροφής.

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
Η αμοιβή του αναδόχου γίνεται όπως ορίζει η ΚΥΑ 301783/ΥΔ 3441/19-9-2017 για την διοικητική
επαλήθευση και την επιτόπια επαλήθευση και χωρίς να υπερβεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό των
1940 €.
Πιο συγκεκριμένα:
Α. στην περίπτωση της διοικητικής επαλήθευσης δαπανών, ορίζεται ανά αίτημα δαπάνης προς
επαλήθευση ως εξής:
I. Για υποβληθέν αίτημα δαπάνης προς επαλήθευση ποσού έως 10.000 ευρώ, η αμοιβή του
επαληθευτή καθορίζεται στο 3% του αιτούμενου ποσού προς επαλήθευση και κατ’ ελάχιστον στα 100
ευρώ πλέον ΦΠΑ, στην περίπτωση που απαιτείται.
II. Για υποβληθέν αίτημα δαπάνης προς επαλήθευση ποσού από 10.001 ευρώ έως 300.000 ευρώ, η
αμοιβή του επαληθευτή καθορίζεται στα 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στην περίπτωση που απαιτείται.
Β. στην περίπτωση της επιτόπιας επαλήθευσης στον επαληθευτή καταβάλλονται:
I. Ημερήσια αμοιβή στα 120 ευρώ πλέον ΦΠΑ στην περίπτωση που απαιτείται. Η διάρκεια της
επιτόπιας επαλήθευσης δεν δύναται να υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες, εξαιρουμένων των ημερών
μετάβασης και επιστροφής. Για τις ημέρες μετάβασης και επιστροφής, το ποσό της ημερήσιας αμοιβής
ισχύει μειωμένο κατά το ήμισυ.
II. Έξοδα κίνησης και τα έξοδα διανυκτέρευσης (ταξιδιού και διαμονής) σύμφωνα με τα οριζόμενα για
την κατηγορία II του άρθρου 5 στην παράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄/94/14-8-2015).

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος
Τηλ: +30 2695029870/25358, Φαξ: +30 2695023499

E-Mail: info@nmp-zak.org,
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