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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου&Μπαχούμη 1- Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα
Τηλέφωνο : 2682360659
Πληροφορίες: Ε.Ιωάννου
Email: litsaipreveza @yahoo.gr
Θέμα: «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών επαληθευτή/ελεγκτή για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου
ελέγχου δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Creative cultural cooperation as a
tool for stronger tourism capacity and development – MileSTONES IΙI» που είναι ενταγμένο στο
Πρόγραμμα Συνεργασίας IPA II CBC Eλλάδα – Αλβανία 2014-2020».
Υπ' αριθμ. 42/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ Α/13-07-2010) «Πρόγραμμα Διαύγεια»,
3. Τον ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως του άρθρου 118,
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ Α/22-11-2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες,
6. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ.
Οικονομικών,
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7. Την υπ’ αριθμό 300488/ΥΔ1244 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016)
«Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020), όπως ισχύει,
8. Την ΥΑ 301005/ΥΔ3953/ΦΕΚ Β’ 3043/22-09-2016 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ
301713/ΥΔ3963/ΦΕΚ Β’ 2741/03-07-2019 και ισχύει για την σύσταση Μητρώου επαληθευτών
– ελεγκτών στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία,
9. Την ΚΥΑ με αρ. πρ. 301783/ΥΔ 3441/19-9-2017 για τον Καθορισμό του κόστους
επαληθεύσεων δαπανών, που θα διενεργηθούν από τους επαληθευτές – ελεγκτές του
Μητρώου επαληθευτών – ελεγκτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων
του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, όπως ισχύει,
10. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρ. 82956/04-08-2020 (αρ. 88618 /ΦΕΚ Β’ 3847/10-9-2020)
«Τροποποίηση – αντικατάσταση της υπό στοιχεία 301783/ΥΔ3441/19-9-2017 κοινής
υπουργικής απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα Καθορισμός κόστους επαληθεύσεων δαπανών,
που θα διενεργηθούν από τους επαληθευτές – ελεγκτές του Μητρώου επαληθευτών –ελεγκτών
INTERREG της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία»,
11. Τις αποφάσεις της Ειδικού Γραμματέα στελέχωσης του Μητρώου επαληθευτών με αρ.
πρ.301713/ΥΔ3311/11-09-2017,

302150/ΥΔ4332/09-11-2017,

300872/ΥΔ2340/07-06-2018,

302113/ΥΔ5426/01-11-2018, 301167/ΥΔ2751/18-04-2019 και 303052/ΥΔ7260/20-11-2019, και
301078/ΥΔ2433/18-05-2020,
12. Την Σύμβαση Χρηματοδότησης (SubsidyContract), του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας
(Partnership Agreement), της εγκεκριμένης φόρμας αίτησης (Application Form) και της φόρμας
τεκμηρίωσης προϋπολογισμού (Justification of Budget Form) του έργου MILESTONES III,
13. Την με αριθμό πρωτ. 39648/16-04-2020 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
με την οποία εγκρίνεται η ένταξη του MILESTONESIII (ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ)στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 (τροπ. 0 ΣΑΕΠ-5186) με κωδικό 2019ΕΠ51860025,
14. Την με αριθμό 323/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της αποδοχής της
απόφασης ένταξης της πράξης {MileSTONES – Creative cultural cooperation as a tool for
stronger tourism capacity and development (Δημιουργική πολιτιστική συνεργασία ως εργαλείο
για ισχυρότερη τουριστική ικανότητα και ανάπτυξη) στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης
Υποβολής Προτάσεων Έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας ΕλλάδαΑλβανία 2014-2020 με κωδικό Α4 }», συνολικού προϋπολογισμού 999.844,00€ και
προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας ως Partner 104.024,00 €,
15. Το υπ’ αριθμό 10440/15-06-2020(ΑΔΑΜ 20REQ006861893) πρωτογενούς αιτήµατος του
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας,
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16. Το υπ’ αριθμό 10477/15-06-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής του Δήμου Πρέβεζας,
17. Την υπ’ αριθμό 392/8710502/15-06-2020 (Α∆Α: ΩΣ8ΨΩΞΧ-8ΛΨ) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης (Εγκεκριμένο αίτημα),
18. To με αρ. πρωτ. 101776/29-09-2020 αίτημα του Δικαιούχου για ορισμό Επαληθευτή/ελεγκτή
σχετικά με την επαλήθευση δαπανών του έργου με τίτλο «Creative cultural cooperation as a
tool for stronger tourism capacity and development – MileSTONES IΙI» που είναι ενταγμένο στο
Πρόγραμμα Συνεργασίας IPA II CBC Eλλάδα – Αλβανία 2014-2020,
19. Τη με αριθμό 103494/02-10-2020 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Ε.Π. του
στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας με την οποία προτείνονται τρεις(3) επαληθευτές,
20. Την ανάγκη του Δήμου για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της
πράξης της πράξης με τίτλο «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism
capacity and development – MileSTONES IΙI» που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα
Συνεργασίας IPA II CBC Eλλάδα – Αλβανία 2014-2020»,
21. Την υπ' αριθμό 89/2021 (ΑΔΑ: 64Ε2ΩΞΧ-ΠΟΖ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πρέβεζας
22. Την υπ' αριθμό 3720/09-02-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας «Υπηρεσίες ελεγκτή δαπανών της
Πράξης MILESONESIII»:


Τη διενέργεια πρωτοβάθμιων διοικητικών επαληθεύσεων κάθε φορά που λαμβάνει το φάκελο
δαπανών προς επαλήθευση από την ΕΥΔ ΕΕΣ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (ΟΠΣ).



Τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης μόνο κατόπιν ρητής εντολής της Μονάδας Γ’ της ΕΥΔ.



Σε περίπτωση διοικητικής επαλήθευσης οφείλει να αποστείλει εμπρόθεσμα προς τον
Δικαιούχο και τη Διαχειριστική Αρχή ηλεκτρονικά τα συμπληρωμένα έντυπα πρωτοβάθμιου
ελέγχου και εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα ηλεκτρονικής αποστολής του
φακέλου δαπανών προς πιστοποίηση.



Την προσκόμιση στο φορέα ανάθεσης εντός της καθορισμένης χρονικής προθεσμίας τριών
υπογεγραμμένων αντιγράφων του «πιστοποιητικού επαληθευμένων δαπανών» του πίνακα
ελέγχου (checklist) και της έκθεσης πρωτοβάθμιου ελέγχου (σε έντυπη μορφή).

Β. Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
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Γ.

Αναθέτουμε

απευθείαςτην

υπηρεσία

«Υπηρεσίες

ελεγκτή

δαπανών

της

Πράξης

MILESTONES III» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Creative cultural cooperation as a tool for
stronger tourism capacity and development – MileSTONES IΙI» που είναι ενταγμένο στο
Πρόγραμμα Συνεργασίας IPA II CBC Eλλάδα – Αλβανία 2014-2020», στην κ α Μαρίνα Μανιάτη του
Διονυσίου, με έδρα την Αθήνα, στην οδό Ιωάννου Δροσοπούλου 246, ΤΚ- 11141 και Α.Φ.Μ.
069354664, Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών. Το ποσό της αμοιβής δε δύναται να ξεπερνά το ποσό των
1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η αμοιβή του επαληθευτή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πρέβεζας, έτους 2020 και
συγκεκριμένα τον κωδικό Κ.Α.:02.30.7326.320 του έργου “MILESTONESIII” που χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020. Η αμοιβή
των διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 301783/ΥΔ3441/19.9.2017 για τον Καθορισμό του κόστους επαληθεύσεων
δαπανών, που θα διενεργηθούν από τους επαληθευτές- ελεγκτές του Μητρώου επαληθευτών –
ελεγκτών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Ε.Π. του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας όπως ισχύει και την ΥΑ με αρ. πρ. 82956/04-08-2020 (αρ. 88618 /ΦΕΚ Β’ 3847/10-92020) «Τροποποίηση – αντικατάσταση της υπό στοιχεία 301783/ΥΔ3441/19-9-2017 κοινής
υπουργικής απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα Καθορισμός κόστους επαληθεύσεων δαπανών, που
θα διενεργηθούν από τους επαληθευτές – ελεγκτές του Μητρώου επαληθευτών –ελεγκτών
INTERREG της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία».
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
Κοινοποίηση:
Οριζόμενα Μέλη

