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ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  
ΓΙΑ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΡΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

"Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ που ςυνδζουν τουσ ανθρϊπουσ" με ακρωνφμιο 

"CONNECT" ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. Interreg IPA CBC Programme “Greece –Republic of North 

Macedonia  2014 – 2020” 

 

 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.000,00€ (με ΦΡΑ 24%) 

(Καθαρή εκτιμϊμενη αξία:  2.419,35 €) 

CPV: 79212000-3 & 79212100-4 
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Α. Τεχνική Ρεριγραφή  

Β. Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ  

Γ.   Ζντυπο Οικονομικήσ Ρροςφοράσ 
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Θζμα: ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΓΙΑ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΡΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
"Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ που 

ςυνδζουν τουσ ανθρϊπουσ" με ακρωνφμιο 

"CONNECT" ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. Interreg IPA 

CBC  Programme  “Greece –Republic  of  North 

Macedonia  2014 – 2020”. 

Χρηματοδότηςη : Ε.Ρ. Interreg IPA CBC 
Programme “Greece –Republic of North 

Macedonia 2014 – 2020”. 
 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ 

Οι υπθρεςίεσ του κζματοσ αφοροφν ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου  προσ το Διμο Βόλβθσ 
για τθν διενζργεια  Πρωτοβάκμιων επιτόπιων και Διοικθτικϊν   Επαλθκεφςεων  Δαπανϊν/Audit 
(FLC)  του ζργου με ακρωνφμιο «CONNECT» και ειδικότερα ςτθν υλοποίθςθ του Παραδοτζου 
1.1.5 του Πακζτου Εργαςίασ 1 (WP1).   
Αναλυτικότερα θ παροχι υπθρεςιϊν αφορά ςτο:  

 Παραδοτζο 1.1.5: Πρωτοβάκμιοσ Ζλεγχοσ και Διοικθτικι Επαλικευςθ Δαπανϊν/Audit 
(FLC)   

τθσ Πράξθσ με τίτλο «Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ που ςυνδζουν τουσ ανκρϊπουσ» 
(«Museums Connecting Cultures Connecting People») και ακρωνφμιο «CONNECT», κωδ. ΟΠ 
5030886, του Ε.Π. Interreg  IPA CBC  Programme  “Greece –Republic of North Macedonia 2014 – 
2020” όπου ο Διμοσ Βόλβθσ ςυμμετζχει ωσ επικεφαλισ εταίροσ. 
 

1.1 Αντικείμενο τησ Ρράξησ CONNECT 

Σο ζργο με τίτλο «Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ που ςυνδζουν τουσ ανκρϊπουσ» 
(«Museums Connecting Cultures Connecting People») και ακρωνφμιο «CONNECT» υλοποιείται 
ςτο πλαίςιο του Ε.Π.  Interreg  IPA CBC  Programme  “Greece – Republic  of  North Macedonia 
2014 – 2020” και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εκνικοφσ πόρουσ των 
ςυμμετεχουςϊν χωρϊν. 

Η αρχικι ςυνολικι διάρκεια του ζργου ιταν 18 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

φμβαςθσ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) που πραγματοποιικθκε ςτισ 10/5/2018. ε 

ςυνζχεια ςχετικοφ επίςθμου αιτιματοσ από το ςφνολο των εταίρων του ζργου, τον επτζμβριο 

του 2019 δόκθκε εννιάμθνθ παράταςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ ιςχφοσ του ζργου, ζωσ τισ 31 
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Αυγοφςτου 2020 και τον επτζμβριο του 2020 δόκθκε πεντάμθνθ παράταςθ τθσ χρονικισ 

διάρκειασ ιςχφοσ του ζργου, ζωσ τισ 31 Ιανουαρίου 2021.  

 
Σο εταιρικό ςχιμα του «CONNECT» περιλαμβάνει ςυνολικά τζςςερισ εταίρουσ, από τισ δφο 
χϊρεσ: 

 PB1-Διμοσ Βόλβθσ (LB Επικεφαλισ Εταίροσ) 

 PB2-Ολυμπιακό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ 

 PB3-National Institution "Museum of the Albanian Alphabet" 

 PB4-Centre for non formal education Triagolnik 

Κακϊσ τα μουςεία ωσ χϊροι πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ γίνονται δθμόςιοι χϊροι που παράγουν 
τόςο κοινωνικό όςο και περιβαλλοντικό κεφάλαιο, οι πόλεισ και οι περιφζρειεσ που τα 
φιλοξενοφν μετατρζπονται ςε οδθγοφσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, κζντρα γνϊςθσ, εςτιακά 
ςθμεία δθμιουργικότθτασ και πολιτιςμοφ. Εν ςυντομία παράγουν καινοτομία και ςυμβάλλουν 
ςτθν ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τθσ 
ςτρατθγικισ 2020 τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

φμφωνα με το COM (2014) «Προσ μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ  για τθν Ευρϊπθ», το 2013 το 37% των πολιτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
επιςκζφτθκε ζνα μουςείο ι γκαλερί ςτισ αντίςτοιχεσ χϊρεσ τουσ, ενϊ το 19% επιςκζφτθκε ζνα 
ιςτορικό μνθμείο ι τοποκεςία ςε άλλθ χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ζτςι, θ πολιτιςτικι 
κλθρονομιά μπορεί να βοθκιςει τισ πόλεισ και τισ περιφζρειεσ να προςελκφςουν ταλζντα και 
τουριςμό. Επιπροςκζτωσ, τονίηεται θ ςθμαςία τθσ διαςφνδεςθσ των μουςείων ςε ανοικτά 
δίκτυα προκειμζνου να καταςτοφν ευρφτερα προςβάςιμα ςτουσ πολίτεσ. Σο Ευρωπαϊκό χζδιο 
«Work Plan for Culture 2015-2018» υπογραμμίηει τθ ςθμαςία τθσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ 
για βιϊςιμο πολιτιςτικό τουριςμό και προςβάςιμο προσ όλουσ πολιτιςμό. 

Προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, ο ςτόχοσ του ζργου CONNECT είναι να δϊςει τθ δυνατότθτα ςε 
μουςεία τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ να δικτυωκοφν γφρω από ζνα τρίγωνο τριϊν μουςείων 
(Μουςείου Αλφαβιτου τθσ Μπίτολα, Ολυμπιακό Μουςείο Θεςςαλονίκθσ και Λαογραφικό 
Μουςείο ταυροφ) δθμιουργϊντασ μια καινοτόμο πλατφόρμα διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ 
προκείμενου να προωκθκεί ο διαπολιτιςμικόσ διάλογοσ, θ μεταφορά γνϊςθσ, θ πρόςβαςθ 
ςτον πολιτιςμό με τθ χριςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν,  ϊςτε να 
βελτιωκοφν οι υπθρεςίεσ που παρζχονται προσ το κοινό και τθν κοινωνία με παράλλθλθ 
προϊκθςθ τθσ κινθτικότθτασ των επιςκεπτϊν, του τουριςμοφ και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

Σο ζργο μζςω τθσ ενεργοφ δικτφωςθσ, των πράςινων και αειφόρων παρεμβάςεων και των 
εφαρμογϊν τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνίασ ςτα τρία μουςεία, κα βελτιϊςει τισ 
υπθρεςίεσ τουσ, κα δθμιουργιςει ςφγχρονεσ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ και προϊόντα όπωσ οι 
διαδικτυακζσ κεματικζσ διαδρομζσ μουςείων και κα κινθτοποιιςει τουσ  παρόχουσ  
τουριςτικϊν υπθρεςιϊν προσ ζνα βιϊςιμο τουριςτικό τουριςμό. 

Μζςω του ζργου οι δικαιοφχοι κα κερδίςουν ςε εμπειρία και τεχνογνωςία, ενϊ παράλλθλα κα 
επωφελθκοφν από τθν υλοποίθςθ των δράςεων για βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ μουςείων και 
πολιτιςτικι προςβαςιμότθτα. Οι ομάδεσ – ςτόχοι κα αποκτιςουν γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και 
ικανότθτεσ που κα τουσ οδθγιςουν ςε βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που παρζχουν ςτο κοινό και 
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τθν κοινωνία. Οι περιοχζσ του προγράμματοσ κα ζχουν οφζλθ από τθν πολιτιςτικι 
αναβάκμιςθ, τθν αυξθμζνθ κινθτικότθτα και ζτςι κα ενιςχυκεί και θ τοπικι τουριςτικι 
οικονομία.   

1.2 Αντικείμενο του προκηρυςςόμενου ζργου  

Σο φυςικό αντικείμενο του ζργου που καλείται να υλοποιιςει ο Ανάδοχοσ τθσ παροφςασ 
υπθρεςίασ (“ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΗ”), αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου προσ το Διμο 
Βόλβθσ για τον Πρωτοβάκμιο Ζλεγχο και Διοικθτικι Επαλικευςθ Δαπανϊν/Audit (FLC)  του 
ζργου με ακρωνφμιο «CONNECT» και ειδικότερα ςτθν υλοποίθςθ του Παραδοτζου 1.1.5 του 
Πακζτου Εργαςίασ 1 (WP1), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία για τθν 
επαλικευςθ των δαπανϊν ςτα ζργα που είναι ενταγμζνα ςτο Ε.Π. Interreg IPA CBC Programme 
“Greece – Republic  of  North Macedonia 2014 – 2020”. 
 
Σα παραδοτζα περιλαμβάνουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ πρωτοβάκμιου ελζγχου και 
διοικθτικισ επαλικευςθσ δαπανϊν τθσ πράξθσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ορκισ και εντόσ 
χρονοδιαγράμματοσ ολοκλιρωςθσ τθσ. Ειδικότερα ςτισ υπθρεςίεσ του ςυμβοφλου 
(ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΗ) περιλαμβάνονται τα ακόλουκα:  

 
I. Πρωτοβάκμιοσ ζλεγχοσ και Διενζργεια διοικθτικισ επαλικευςθσ ςτο ζργο με 

ακρωνφμιο  «CONNECT»  κάκε φορά που ο  ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΗ  λαμβάνει  φάκελο 
δαπανϊν του ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ  (Διμοσ Βόλβθσ – LB1) προσ επαλικευςθ. 

 
II. Διενζργεια επιτόπιασ επαλικευςθσ  ςτο ζργο με ακρωνφμιο «CONNECT» από τον 

ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΗ μόνο μετά από ρθτι εντολι τθσ Μονάδασ Γ’ τθσ ΕΤΔ-ΕΕ. 
 

III. τθν περίπτωςθ τθσ διοικθτικισ επαλικευςθσ, αποςτολι ςτον ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ  (Διμοσ 
Βόλβθσ – LB1)  και ςτθν ΕΤΔ-ΕΕ, από τον ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΗ,  με θλεκτρονικό τρόπο (ΟΠ,  
email), των ςυμπλθρωμζνων εντφπων πρωτοβάκμιου ελζγχου (Πίνακα Ελζγχου 
Επιλεξιμότθτασ Δαπανϊν) εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 
αποςτολι του φακζλου δαπανϊν προσ πιςτοποίθςθ μζςω τθσ οκόνθσ «δελτίου 
διλωςθσ δαπάνθσ» (table of expenditure) του ΟΠ.  

 

IV. Επίςθσ, ο ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΗ κα πρζπει να προςκομίηει ςτον ΔΙΚΑΙΟΤΧΟ (Διμοσ 
Βόλβθσ – LB1) εντόσ τθσ ανωτζρω κακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςε ζντυπθ μορφι 
ςε τρία (3) υπογεγραμμζνα αντίγραφα το Πιςτοποιθτικό επαλικευςθσ δαπανϊν 
(CVE), τθν λίςτα ελζγχου επαλθκεφςεων  (verifications  control check list) και τθν 
ζκκεςθσ πρωτοβάκμιου ελζγχου. 
 

V. τθν περίπτωςθ επιτόπιασ επαλικευςθσ, ο ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΗ ενθμερϊνεται με μινυμα 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για το χρόνο διενζργειασ αυτισ, από τθν αρμόδια μονάδα 
τθσ ΕΤΔ-ΕΕ.  Η επιτόπια επαλικευςθ διενεργείται ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο 
πρόγραμμα επιτόπιων επαλθκεφςεων τθσ Μονάδασ Γ’ τθσ ΕΤΔ-ΕΕ. Η επιτόπια 
επαλικευςθ αφορά ςτθν μετάβαςθ του επαλθκευτι ςτθν ζδρα του ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ 
(Διμοσ Βόλβθσ – LB1) και ςτθν ςφνταξθ Ζκκεςθσ Επιτόπιασ Επαλικευςθσ, όπου κα 
περιγράφεται αναλυτικά ο ζλεγχοσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου. Η 
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διάρκεια τθσ επιτόπιασ επαλικευςθσ δεν δφναται να υπερβαίνει τισ δφο (2) θμζρεσ, 
εξαιρουμζνων των θμερϊν μετάβαςθσ και επιςτροφισ. 

 
 
Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ποιότθτα των προαναφερόμενων υπθρεςιϊν και ο επιτυχισ 
ςχεδιαςμόσ, αλλά και θ οργάνωςθ και ολοκλιρωςθ του ζργου, κα πρζπει ο υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ να είναι ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΗ-ΕΛΕΓΚΣΗ του Μθτρϊου επαλθκευτϊν – ελεγκτϊν τθσ 
Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων του τόχου 
«ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ» (ςε ςυντομία ΕΤΔ-ΕΕ). 
Επιπρόςκετα κα πρζπει να περιλαμβάνεται ςτο υπ’ αρικμ, πρωτ. 66838 - 29-06-2020  
ζγγραφο τθσ ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
ΣΟΤ ΣΟΧΟΤ «ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ» - Μονάδα Γ. 
 

Επίςθσ κα πρζπει να διακζτει πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρει ςε πζρασ επιτυχϊσ 
τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν προςόντων 
και εμπειρίασ.  

Η ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ των 

δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ  και πρόςωπα που 

αναφζρονται ςε αυτζσ. 

 

1.3 Ραραδοτζα του ζργου – Διαδικαςία/Προι καταβολήσ Αμοιβήσ - Χρονοδιάγραμμα 

Οι υπθρεςίεσ και τα παραδοτζα του ζργου αναφζρονται αναλυτικά ςτθν προθγοφμενθ 
παράγραφο και ςυνοψίηονται ωσ ακολοφκωσ: 

 Τπογεγραμμζνθ Ζκκεςθ Πρωτοβάκμιου Ελζγχου, ςε πρότυπο, με ςυνοπτικά 
ευριματα, πρόταςθ ςχετικά με τισ δαπάνεσ που μποροφν να πιςτοποιθκοφν 
ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν υλοποίθςθ των ζργων, 
κακϊσ και τθν αιτιολογία του ςχετικά με τισ δαπάνεσ που κρίνει μθ 
πιςτοποιοφμενεσ.  

 υμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο Πίνακα Ελζγχου Επιλεξιμότθτασ Δαπανϊν 
(table of expenditure), ςτον οποίο κα περιγράφεται αναλυτικά και κα 
τεκμθριϊνεται θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου κάκε φορά πεδίου.  

 Πιςτοποιθτικό επαλικευςθσ δαπανϊν (CVE).  
 χετικι λίςτα ελζγχου επαλικευςθσ (verifications  control check list) 
 Σα παραπάνω πρωτότυπα, κατατίκενται εισ τριπλοφν. 

 
Οι επιμζρουσ αμοιβζσ του ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΗ κα είναι ςφμφωνεσ με τα οριηόμενα  ςτα ςχετικά 
ζγγραφα και εγχειρίδια  τθσ Ειδικισ Τπθρεςία Διαχείριςθσ των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων 
του τόχου «Ευρωπαϊκι Εδαφικι υνεργαςία»  
 
τθ ςυμφωνθκείςα ςυνολικι αμοιβι περιλαμβάνονται όλεσ τισ δαπάνεσ, οποιαςδιποτε φφςθσ 
και είδουσ του ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΗ και παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ κακ' όλθ τθ 
ςυμφωνοφμενθ χρονικι διάρκεια τθσ φμβαςθσ. 
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Κατά ςυνζπεια καμιά αξίωςθ για πρόςκετθ αμοιβι δεν κα μπορζςει να προβλθκεί από τον 
ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΗ, ο οποίοσ δθλϊνει ότι παραιτείται από όλα τα δικαιϊματα που προκφπτουν από 
τα άρκρα 288, 388, 696, 697 του Αςτικοφ Κϊδικα. τθ ςυμφωνθκείςα αμοιβι περιλαμβάνεται 
κάκε νόμιμθ επιβάρυνςθ εκ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ υπζρ παντόσ τρίτου και του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου κακϊσ και όλοι οι φόροι, ειςφορζσ κλπ, που βαρφνουν τον ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΗ. 
 
Η ςυμφωνθκείςα αμοιβι καταβάλλεται τμθματικά, μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε διοικθτικισ και 
επιτόπιασ επαλικευςθσ δαπανϊν που κα διενεργιςει ο ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΗ και εντόσ 30 θμερϊν 
από τθν παραλαβι τθσ από τθν Επιτροπι Παραλαβισ, με κατάκεςθ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό 
του ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΗ που κα υποδειχκεί. 
 
Η πλθρωμι τθσ ςυμφωνθκείςασ αμοιβισ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 
διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.    
 
Επιςθμαίνεται ότι θ καταβολι τθσ αμοιβισ του ΕΠΑΛΗΘΕΤΣΗ ακολουκεί τθ ροι των δθμοςίων 
χρθματοδοτιςεων του ζργου «CONNECT» ςτο πλαίςιο του οποίου υλοποιείται θ παροφςα 
ςφμβαςθ. 
 

1.4 Διάρκεια του ζργου  

H ςφμβαςθ λιγει με τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου και τθν παραλαβι των 
παραδοτζων από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ωσ τελικι θμερομθνία τθσ φμβαςθσ ορίηεται θ 
θμερομθνία λιξθσ του ζργου «CONNECT», ιτοι θ 31θ Ιανουαρίου 2021. Η θμερομθνία ζναρξθσ 
τθσ ςφμβαςθσ ςυναρτάται με τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν Ανάκεςθσ. ε περίπτωςθ 
παράταςθσ του ζργου κα παρατείνεται και θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ  παροφςασ φμβαςθσ, χωρίσ 
αλλαγι τεχνικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου. 
 

1.5 Ρροχπολογιςμόσ του ζργου  

Σο κόςτοσ των διοικθτικϊν και επιτόπιων επαλθκεφςεων καλφπτεται από τουσ πόρουσ του 
ζργου που είναι ενταγμζνο ςτθ  ΑΕ 2018ΕΠ40860014. 

Η δαπάνθ προχπολογίηεται να ανζλκει ςτο ποςό των 3.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου  Φ.Π.Α. 
24% (2.419,35 € χωρίσ Φ.Π.Α.) και κα βαρφνει τον προχπολογιςμό εξόδων του Διμου Βόλβθσ 
και ςυγκεκριμζνα τον Κ.Α. εξόδων 02.61.7425.0002 «Δαπάνεσ υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ 
CONNECT GR-FYROM”. 

το Σεχνικό Δελτίο του ζργου με ακρωνφμιο «CONNECT» προβλζπεται προχπολογιςμόσ 
3.000,00 €, για τθν επαλικευςθ των δαπανϊν του ζργου. 
 
Η ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ υπθρεςίασ κα πραγματοποιθκεί, για ςφμβαςθ κάτω των ορίων 

ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2017, με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά βάςη τιμήσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ και ςυγκεκριμζνα: 

1. τθν παρ. 4 του άρκρου 209 «Προμικειεσ – Τπθρεςίεσ – Μελζτεσ» του Ν. 3463/06            
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(ΦΕΚ 114/Αϋ/06): «Δθμοτικόσ & Κοινοτικόσ Κϊδικασ», όπωσ αναδιατυπϊκθκε με τθν παρ. 

3 του άρκρου 22 του Ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42/Αϋ/23-02-07) 

2. τθν παρ. 9 του άνω άρκρου 209 του άνω νόμου, όπωσ ιςχφει μετά τθν παρ. 13 του άρκρου 

20 «Αναδιατυπϊςεισ άρκρων Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα» του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 

263/Αϋ/23-12-08): «Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν 

κεμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν» που τροποποιικθκε με τθν περ. 38 τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 377 του Ν. 4412/2016 

3. το άρκρο 58 «Αρμοδιότθτεσ του Δθμάρχου» του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Αϋ/07-06-10): «Νζα 

Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Πρόγραμμα 

Καλλικράτθσ» 

4. το άρκρο 130 «Σφποσ υμβάςεων» του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ/28-06-14): «Αρχζσ 

Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ και Εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - Δθμόςιο 

Λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», περί υποχρζωςθσ κατάρτιςθσ ζγγραφου τφπου ςφμβαςθσ όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει 

5. το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/08-08-16): «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε 

και ιςχφει 

6. τo άρκρο 22 του N. 4441/16 (ΦΕΚ 227/Α'/06-12-16): «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ 

επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ. 

(Σροποποιιςεισ  του Ν. 4412/16)» 

7. το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/Α'/05-08-16): «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ  διατάκτεσ» 

8. το άρκρο 46 του Ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241/Α'/23-12-16): «Χωρικόσ ςχεδιαςμόσ - Βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ και άλλεσ διατάξεισ» 

9. τθν υπ’ αρ. 57654/22-05-17 (ΦΕΚ 1781/Β’/23-05-17) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ: «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ» που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του Ν.4412/16 

10. τθν υπ’ αρ. 1191/14-03-17 Κ.Τ.Α. (ΦΕΚ 969/Β'/22-03-17): «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου 

υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ 

Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν 

εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)». 

11. το άρκρο 107 «Σροποποιιςεισ του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)» του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Α'/13-11-

17): «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ 

νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ». 

12. το άρκρο 203 του Ν. 4555/2018- Κλειςκζνθσ, «Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου» 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001506
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13. τθν απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Decision No C(2015)5655 final of 6-8-2015) για τθν 

τελικι ζγκριςθ του Προγράμματοσ υνεργαςίασ “Greece – Republicof North Macedonia 2014 – 

2020”  

14. τισ ςυμφωνίεσ χρθματοδότθςθσ που ζχουν υπογραφεί μεταξφ των αρμόδιων αρχϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, τθσ Ελλάδασ και τθσ  Δθμοκρατίασ τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ, κακϊσ και 

των τροποποιιςεϊν τουσ.  

15. τουσ Εκνικοφσ κανονιςμοφσ για τον ανταγωνιςμό, τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ και τισ δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ και τισ τροποποιιςεισ τουσ.  

16. το Εγχειρίδιο Προγράμματοσ που εγκρίκθκε από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ του 

Προγράμματοσ και τισ ενθμερϊςεισ του.  

17.  τθν από 31 Μαρτίου 2017 απόφαςθ τθσ Κοινισ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ για τθν ζγκριςθ 

του τεχνικοφ δελτίου (Application Form)  του Ζργου “CONNECT”  

18. το εγκεκριμζνο τεχνικό Δελτίο (Application Form) του Ευρωπαϊκοφ Ζργου “CONNECT” και το 

εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμά του.  

19. το ςφμφωνο εταιρικισ ςχζςθσ (Partnership Agreement) που υπογράφθκε από όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ εταίρουσ του Ζργου “CONNECT”, όπωσ ιςχφει.  

20. Σθν από 10/5/2018 φμβαςθ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy Contract) του ζργου Museums 

Connecting  Cultures  Connecting People» και ακρωνφμιο «CONNECT» ςτο πλαίςιο του Interreg 

IPA CBC Programme “Greece –Republic of North Macedonia 2014 – 2020” 

21. Σον οδθγό εφαρμογισ του Προγράμματοσ υνεργαςίασ  Interreg  IPA  CBC  Programme  “Greece 

–Republic of North Macedonia 2014 – 2020” 

22. To µε αρ. πρωτ. 65846/25-06-2020 αίτθµα  του Διμου Βόλβθσ για  οριςµό  Επαλθκευτι/ ελεγκτι 

ςχετικά µε  τθν επαλικευςθ δαπανϊν του  ζργου µε τίτλο “Museums Connecting Cultures 

Connecting People – CONNECT” που  είναι  ενταγµζνο ςτο Πρόγραµµα υνεργαςίασ IPA II CBC 

Ελλάδα –∆θµοκρατία  τθσ Βόρειασ Μακεδονίασ 2014-2020. 

23. Σθνμεαρ. πρωτ.  66838 - 29-06-2020 απόφαςθ οριςμοφ επαλθκευτι, ςχετικά με τθν επαλικευςθ 

δαπανϊν του ζργου με τίτλο  «Museums Connecting  Cultures Connecting People» και 

ακρωνφμιο «CONNECT» ςτο πλαίςιο του Interreg IPA CBC Programme “Greece –Republic of 

North Macedonia 2014 – 2020”, τθσ ΕΤΔΕΠ του ςτόχου Ευρωπαϊκι Εδαφικι υνεργαςία για τθ 

διενζργεια πρωτοβάκμιου ελζγχου. 

 
Προςφορά μπορεί να υποβάλλει κάκε φυςικό πρόςωπο όπωσ κακορίηονται ςτο άρκρο 
25 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 19 περίπτωςθ 2 παρ. 1 του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016, 
που αςχολοφνται με παρόμοιεσ υπθρεςίεσ. 
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Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται το αργότερο εντόσ προκεςμίασ 20 θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ 
ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (άρκρο 105 
παρ. 4 και 5 του Ν. 4412/2016, και όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα και να 
προςκομίςει τα αντίςτοιχα αποδεικτικά μζςα μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 80 του Ν. 4412/2016  
(απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, φορολογικι ενθμερότθτα και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα) 
κακϊσ και τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα τθσ εταιρείασ. Η ςφμβαςθ καταρτίηεται από τθν 
υπθρεςία και υπογράφεται από τα ςυμβαλλόμενα μζλθ. 
 
Η παραλαβι τθσ υπθρεςίασ κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ θ οποία ζχει οριςτεί με  
Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου Διμου Βόλβθσ και τθν ςφνταξθ του ςχετικοφ Πρωτοκόλλου 
Παραλαβισ. Κατά τα λοιπά για τθν εκτζλεςθ δθμόςιων ςυμβάςεων εφαρμόηονται τα όςα ορίηονται 
ςτισ διατάξεισ των άρκρων 200 - 205 του Ν. 4412/2016 και ιδιαίτερα για τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων 
παροχισ υπθρεςιϊν τα όςα ορίηονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 216 - 220 του Ν. 4412/2016, όπωσ τα 
άρκρα αυτά τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα. 
 
Η πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςθσ ςτον ανάδοχο κα γίνει με τθν 
εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ εκάςτοτε τμθματικισ παράδοςθσ ςφμφωνα με το 
άρκρο 200 του Ν.4412/2016, με τθν ζκδοςθ εντάλματοσ πλθρωμισ, μετά τθν υποβολι 
τιμολογίου από τον Ανάδοχο και ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςισ του και 
κα ςυνοδεφεται από το αντίςτοιχο Πρωτόκολλο Παραλαβισ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του 
Διμου. 
 
Σον ανάδοχο βαρφνει θ νόμιμθ κράτθςθ του 8% (φόροσ ειςοδιματοσ). Επίςθσ παρακρατείται 
επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ 0,07 % υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων (άρκρο 44 
Ν.4605/2019 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει), 0,06 % υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν 
Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.) (παρ. 3 του άρκρου 350 του Ν.4412/2016, Κ.Τ.Α. 1191/14-03-17 (ΦΕΚ 
969/Β'/22-03-17)) κακϊσ και 3,6% επί τθσ κράτθςθσ αυτισ υπζρ Δθμοςίου και ΟΓΑ ςφμφωνα με 
το άρκρο 7 τθσ υπ’ αρ. 5143/05-12-14 (ΦΕΚ 3335/Β’/14) Απόφαςθσ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ 
Οικονομικϊν. O Φ.Π.Α. βαρφνει τον Διμο. 
Για οποιαδιποτε διαφορά μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων εφαρμόηεται το άρκρο 129 του   Ν. 
4412/2016.  

 

 

Σταυρόσ, 07/10/2020 

  

Η ΡΣΜΑΝΑΡΑ                    Η ΟΠΞΪΡΑΛΕΜΗ Δ/ΜΡΗΡ 

 ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΩΜ 

 

ΙΑΠΑΜΖΗ ΑΠΓΣΠΩ ΤΠΘΡΘΜΑ ΡΙΞΣΚΘΔΞΣ  

ΟΕ ΓΕΩΟΞΜΩΜ ΔΘΞΘΙΗΘΙΞΣ - ΚΞΓΘΡΘΙΞΣ .Ε. 
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ταυρόσ, 07/10/2020 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
Ρ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 
Α. ΜΕΛΕΤΗΣ   55/2020 
 

Θζμα: ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΓΙΑ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΡΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
"Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ που 

ςυνδζουν τουσ ανθρϊπουσ" με ακρωνφμιο 

"CONNECT" ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. Interreg 

IPA CBC Programme “Greece –Republic of 

North Macedonia 2014 – 2020”. 

Χρηματοδότηςη : Ε.Ρ. Interreg IPA CBC 
Programme “Greece –Republic of North 

Macedonia 2014 – 2020”. 
 

 

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΡΑΝΗΣ 
(3.000,00€ με Φ.Ρ.Α. 24%) 

 

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

Πρωτοβάκμιοσ  Ζλεγχοσ  και  Διοικθτικι  Επαλικευςθ 
Δαπανϊν/Audit (FLC) (Παραδοτζο 1.1.5) 

2.419,35€ 3.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ 2.419,35€ 3.000,00 € 

 

Τα ςχετικάCPV  είναι 79212000-3 Υπηρεςίεσ διαχειριςτικοφ ελζγχου  & 

                                       79212100-4  Υπηρεςίεσ οικονομικοφ διαχειριςτικοφ ελζγχου 

 

 Σταυρόσ, 07/10/2020  

 

Η ΡΣΜΑΝΑΡΑ                    Η ΟΠΞΪΡΑΛΕΜΗ Δ/ΜΡΗΡ 

 ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΩΜ 

 
 
 

ΙΑΠΑΜΖΗ ΑΠΓΣΠΩ ΤΠΘΡΘΜΑ ΡΙΞΣΚΘΔΞΣ  

ΟΕ ΓΕΩΟΞΜΩΜ ΔΘΞΘΙΗΘΙΞΣ - ΚΞΓΘΡΘΙΞΣ .Ε. 

 





 
CONNECT 

PROJECT 
 

MuseumsConnectingCultures 
ConnectingPeople 

(Subsidy Contract No: CN1-SO1.3-
SC037) 

 

Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

 

 

ταυρόσ, 07/10/2020 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
Ρ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ 
Α. ΜΕΛΕΤΗΣ  55/2020 
 

Θζμα: ΡΑΟΧΗ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΓΙΑ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΡΑΛΗΘΕΥΣΗ ΔΑΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 
"Μουςεία που ςυνδζουν πολιτιςμοφσ που 

ςυνδζουν τουσ ανθρϊπουσ" με ακρωνφμιο 

"CONNECT" ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. Interreg 

IPA CBC Programme “Greece –Republi c of 

North  Macedonia  2014 – 2020”. 

Χρηματοδότηςη : Ε.Ρ. Interreg IPA CBC 
Programme “Greece –Republic of North 

Macedonia 2014 – 2020”. 
 

 

 

Γ. ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΡΑΝΗΣ (3.000,00€ με Φ.Ρ.Α. 24%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
CONNECT 

PROJECT 
 

MuseumsConnectingCultures 
ConnectingPeople 

(Subsidy Contract No: CN1-SO1.3-
SC037) 

 

Το ζργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωςη και εθνικοφσ πόρουσ των ςυμμετεχουςών χωρών 

 

ΕΝΤΥΡΟ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΟΣ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗΣ 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ:  …………………………….. 

ΕΔΡΑ:……………………………………….. 

ΟΔΟ: - ΑΡΙΘΜΟ - Σ.Κ.:……………………………… 

Α.Φ.Μ.:………………          ΔΟΤ:………………………………….. 

ΣΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………… 

FAX:…………………………… 

E-MAIL:…………………………………….. 

Τποβάλλω τθν παροφςα οικονομικι προςφορά και δθλϊνω ότι αποδζχομαι πλιρωσ και χωρίσ 
επιφφλαξθ όλα αυτά και αναλαμβάνω τθν εκτζλεςθ των περιγραφόμενων υπθρεςιϊν ζναντι 
τθσ παρακάτω αμοιβισ.  

Ρίνακασ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ ΑΝΑ ΡΑΑΔΟΤΕΟ (Αριθμητικϊσ) 

 

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

Πρωτοβάκμιοσ Ζλεγχοσ και Διοικθτικι Επαλικευςθ 
Δαπανϊν/Audit (FLC) (Παραδοτζο 1.1.5) 

  

 

Ρίνακασ 2: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ Αριθμητικϊσ Ολογράφωσ 

Σελικι τιμι με ΦΠΑ 24%   

 

Τόποσ/ημερομηνία…………………………..                                                                Ο Ρροςφζρων 

 

                                                                                                                          (Υπογραφή –Σφραγίδα) 




