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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:
ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700

Κάρπαθος, 26 - 06 - 2017
Αρ. Πρωτ.: 128

Πρωτογενές Αίτημα

Τηλ: 22450 51336
Φαξ: 22450 51396

ΘΕΜΑ : Παροχή υπηρεσιών Συντονιστή στον Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας.
Ο Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας θα συνάψει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης,

σύμβαση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο «Υπηρεσίες Συντονιστή Φ.∆.», για το οικονομικό
έτος 2017, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκτέλεση των παρακάτω καθηκόντων:


Συντονισμός, διοικητική υποστήριξη και τήρηση των διαδικασιών υλοποίησης δράσεων που
υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων



Τήρηση των υποχρεώσεων του ΦΔ όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία και τις
νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικές με την οργάνωση της λειτουργίας της
Προστατευόµενης Περιοχής Καρπάθου και Σαρίας και του Φορέα ∆ιαχείρισης της.



Παρακολούθηση ενταγμένων προτάσεων του Φορέα Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας, νέων
προκηρύξεων για ένταξη και των υποχρεώσεων του Φορέα ως προς την ολοκλήρωση των
υποχρεώσεών του.



Προετοιμασία των Διοικητικών Συμβουλίων του Φ.Δ. και εισηγήσεις για καίρια θέματα



Σύνταξη σχεδίων διακηρύξεων και συμβάσεων, σε συνεργασία με στελέχη και συνεργάτες του Φ.Δ.



Επικαιροποίηση / σύνταξη μελετών για έργα που θα προταθούν στην επόμενη χρηματοδοτική
περίοδο, σε συνεργασία με τα στελέχη και τους συνεργάτες του Φ.Δ.



Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και ιδιαίτερα του επιστημονικού
αντικειμένου του Φ.Δ. και κατάρτιση και έλεγχος εφαρμογής σχεδίου παρακολούθησης
συγκεκριμένων περιβαλλοντικών παραμέτρων (συμβατό με τις οδηγίες της επιστημονικής
επιτροπής και της επιτροπής ΦΥΣΗ 2000).



Ευθύνη παρακολούθησης μηνιαίων & τριμηνιαίων οικονομικών δελτίων έργου/υποέργων, τήρησης
και παρακολούθησης Ταμείου, παραστατικών Φ.Δ. σε συνεργασία με τον εξωτερικό λογιστή για
ορθή οικονομική και λογιστική διαχείριση.



Επικοινωνία με το Πράσινο Ταμείο και οποιοδήποτε φορέα χρηματοδοτεί δράσεις του Φορέα
Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας.



Εισήγηση προς τα στελέχη και ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης για
θέματα που αφορούν στην υλοποίηση των δράσεων και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Φ.Δ.



Διοικητική διαχείριση έργου.



Επόπτευση και παρακολούθηση εργασιών διαχείρισης που ανατίθενται από το Φορέα Διαχείρισης
σε τρίτους στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων
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Επικουρία του Φορέα Διαχείρισης σε θέματα προκηρύξεων μελετών και παρακολούθησης της
παραλαβής των ανατεθειμένων αντικειμένων σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό για την
εκτέλεση έργων, ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια,
παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των
σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης.



Παρακολούθηση της εφαρμογής του ταμειακού προγράμματος του Φορέα Διαχείρισης και μέριμνα
για την ορθή πραγματοποίηση εσόδων, εξόδων, πληρωμών



Επιτήρηση και έλεγχος υποχρεώσεων της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας κατά τη
διάρκεια υλοποίησης των δράσεων του Φ.Δ.



Μέριμνα για την τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στον Κανονισμό Οικονομικής
Διοίκησης και Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης και έλεγχος τήρησης των διαδικασιών
απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Φορέα (Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία,
καταστάσεις, κ.λπ.) σύμφωνα με το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο.



Επικοινωνία με φορείς του εξωτερικού για την εφαρμογή δοκιμασμένων για την ορθολογική
διαχείριση του περιβάλλοντος στρατηγικών που εναρμονίζονται με τους στόχους του Φορέα
Διαχείρισης



Συνεργασία με επιστημονικούς – ερευνητικούς φορείς.



Προώθηση των στόχων και των δραστηριοτήτων του Φ.Δ.
Φορέας
Φορέας
χρηματοδότησης

Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου Σαρίας
Εγκεκριμένες πιστώσεις προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης
Καρπάθου – Σαρίας για το οικονομικό έτος 2017 από Πράσινο Ταμείο
σύμφωνα με (Υ.Α 15300/2017) Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ
1133/Β/31-3-2017) & ΠΡΑΚΤΙΚΑ 83ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Φ. Δ. Καρπάθου-Σαρίας (18/05/2017) ΑΔΑ: ΩΡΡ846Ψ8Β9-Ψ2Ν, (Κωδικός
ΠΥ: 61)
Υπηρεσίες Συντονιστή (ως ανωτέρω)
90700000-4
δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%):

Περιγραφή έργου
CPV
Ενδεικτικός
προϋπολογισμός
δαπάνης
Τόπος
εκτέλεσης Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρευρίσκεται στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης
υπηρεσίας
(Κάρπαθος) ανά τακτά χρονικά διαστήματα (όχι λιγότερο των 6 ημερών
ανά μήνα) και να έχει συνεργασία με τη πρόεδρο του ΦΔ και το ΔΣ. Τα
έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής βαρύνουν τον ανάδοχο
Κανόνες
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί α) στους δικτυακούς τόπους της
δημοσιότητας
Αναθέτουσας Αρχής http://www.fdkarpathos.gr/ και β ) στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
eprocurement.gov.gr
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
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