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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Ταχ. Κώδικας  : 61100 
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Τηλέφωνο        : 2341022658 
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  «Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση Παροχής 
Υπηρεσιών Πιστοποίησης δαπανών (µε την λήψη προσφορών)» 

 
 

 Η ∆/νση ∆ασών Κιλκίς στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “AITOLOS: 
Cross-border collaboration to fight illegal logging and timber trade to 
protect trans-boundary Greek-F.Y.R.O.M. ecosystems”, στα πλαίσια του 
προγράµµατος IPA «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της 
Μακεδονίας 2007-2013», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και από Εθνικούς πόρους των συµµετεχόντων χώρων, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της παρ. 4Γ περιπτ.β του αρθ.7 της ΚΥΑ 679/1996 και της 
παρ.23 του αρθ.2 του Ν.2621/98 όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ.2 
του αρθ.14 του Ν.3369/2005 καλείται εξωτερικός συνεργάτης Ορκωτός 
Λογιστής (Εταιρεία Ή Φυσικό Πρόσωπο) να καταθέσει προσφορά για την 
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ανάθεση έργου µε  αντικείµενο την προετοιµασία και υποβολή φακέλου προς 
πιστοποίηση στην Μονάδα ∆ , Αρχή Πληρωµής που θα περιλαµβάνει: 
1) Υπογεγραµµένη έκθεση του αναδόχου, σε πρότυπο, µε συνοπτικά 
ευρήµατα, πρόταση σχετικά µε τις δαπάνες που µπορούν να πιστοποιηθούν 
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των έργων 
καθώς και την αιτιολογία του σχετικά µε τις δαπάνες που κρίνει 
πιστοποιούµενες. 
2) Συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο πίνακα ελέγχου επιλεξιµότηττας 
δαπανών στον οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά και θα τεκµηριώνεται η 
επιλογή του συγκεκριµένου κάθε φορά πεδίου 
3) Πίνακες παρακολούθησης συµβάσεων - δεσµεύσεων του φορέα για κάθε 
κατηγορία δαπάνης ανά πακέτο εργασίας  
4) Υπεύθυνη ∆ήλωση: 
- ότι έλαβε γνώση για το περιεχόµενο της Υπουργικής απόφασης 
140023/ΕΥΘΥ 521 σχετικά µε το Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου 
προγραµµάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Συνεργασία , όπως τροποποιήθηκε 
από την ΥΑ 3841/ΕΥΘΥ 1836 
- ότι έλαβε γνώση για την διαδικασία επαληθεύσεων µέσω αντίστοιχου οδηγού 
προγράµµατος  
- Ότι είναι µέλος του Σώµατος Ορκωτών ελεγκτών (ΣΟΕΛ) και ότι διενεργεί 
τον έλεγχο σύµφωνα µε τα πρότυπα και τον κώδικα δεοντολογίας της 
διεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Από 22/9/2014 έως 26/9/2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 οι 
ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν µε συστηµένη επιστολή  
, στην έδρα της ∆/νσης ∆ασών Κιλκίς, επί της οδού Αριστοτέλους 18, Κιλκίς 
– 61100, 5ος όροφος - γραφείο Πρωτοκόλλου , τα παρακάτω: 
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(α) Αίτηση µε τα στοιχεία τους και την οικονοµική προσφορά τους. 
(β) Υπεύθυνη δήλωση ότι εφ’ όσον επιλεγούν θα είναι σε θέση σε κάθε 

πιστοποίηση να εκτελούν το έργο στην έδρα του Π.Τ.Α Κεντρικής 
Μακεδονίας και της Γενικής ∆/νσης ∆ασών της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Μακεδονίας -Θράκης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 
σύµφωνα µε τις σχετικές υποδείξεις του Επιστηµονικώς Υπευθύνου του 
έργου. 

(γ)  Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα. 
 
(ε) Κάθε άλλο πρόσθετο παραστατικό, που θα τεκµηριώνει τα στοιχεία, που 

αναφέρονται στο βιογραφικό και που θα µπορούσε να βοηθήσει στη 
διαµόρφωση σωστής γνώµης για την εµπειρία, τις γνώσεις και την 
καταλληλότητα των υποψηφίων. 

Αιτήσεις µετά τη λήξη της προθεσµίας δεν γίνονται δεκτές. 
     
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ  
 Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται έως του ποσού των δύο 
χιλιάδων ευρώ (2000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «AITOLOS: Cross-border collaboration to 
fight illegal logging and timber trade to protect trans-boundary Greek-
F.Y.R.O.M. ecosystems».  
 
3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει  από   19/10/2014 έως 22/10/2014  
στην έδρα του Π.Τ.Α Κεντρικής Μακεδονίας και της Γενικής ∆/νσης ∆ασών 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας -Θράκης µε ευθύνη και έξοδα 
του αναδόχου.  
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή  του έργου, µε 
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.  
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει άπαξ αφού περατωθεί το έργο του και µε 
την προσκόµιση όλων των σχετικών παραστατικών.  
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας –Θράκης http://www.damt.gov.gr  
µε την ένδειξη για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αριθµό 
12103/22.09.2014. 
 Πληροφορίες:  
1. Για διαδικαστικά θέµατα και προδιαγραφές: κα. Γαρυφαλιά Ιντζίδου Τηλ. 
(+30) 2313309760 & 2341022658, φαξ: (+30) 2341024691, E-mail: ddas-
kil@damt.gov.gr,  
                          
 
                                                                              Ο ∆/ντής   
                                                                           ∆ασών Κιλκίς 
 
                     

 
                                                                      Στεργιος Παπαδηµητρίου 
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